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บทคดัย่อ 
 

การวจิยันี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาลกัษณะส่วนบุคคล ความสมัพนัธข์องปัจจยั ด้านส่วนประสมทางการตลาด
บรกิาร และความสมัพนัธข์องปัจจยัดา้นแรงจูงใจต่อพฤตกิรรมการประกอบพธิกีรรมทางศาสนาของชาวไทย ณ วดัท่าไม้ 
จ.สมุทรสาคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื ผูท้ีม่าใชบ้รกิาร มาปฏบิตักิจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งทางศาสนาทีว่ดัท่าไม้  
จ.สมุทรสาคร จ านวน 400 คน เกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบน มาตรฐาน และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานได้แก่ การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยหาค่าที การวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนทางเดยีว และวเิคราะหส์ถติสิมัประสทิธิส์มัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั  

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า 1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 50 – 59 ปี ส าเรจ็
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีคา้ขายหรอืด าเนินธุรกจิสว่นตวั และมรีายได ้ต่อเดอืนระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท 
2) ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มคีวามคดิเหน็ต่อปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร มองวดัในภาพรวมอยู่ในระดบั
ด ี3) ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามเหน็ต่อปัจจยั ดา้นแรงจงูใจต่อการประกอบพธิทีางศาสนาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 1) ชาวไทยทีม่ปัีจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
อาชพี และรายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการประกอบพธิกีรรมทางศาสนาแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติ ิทีร่ะดบั 0.05  2) ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นราคา ดา้นสถานที ่
ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด ดา้นกระบวนการบรกิาร ดา้นบุคลากร และดา้นสภาพแวดลอ้ม ในภาพรวมมคีวามสมัพนัธ์ 
ระดบัค่อนขา้งสงู และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัพฤตกิรรมการประกอบพธิกีรรมทางศาสนา อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
ทีร่ะดบั 0.01 3) ปัจจยัดา้นแรงจงูใจ ดา้นเหตุผลและอารมณ์ในภาพรวมมคีวามสมัพนัธร์ะดบัค่อนขา้งสงู และเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัพฤตกิรรมการประกอบพธิกีรรมทางศาสนา อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ค าส าคญั: ประกอบพธิกีรรมทางศาสนา สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร แรงจงูใจ 
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Abstract 
 

The objectives of this study aimed to study the service marketing mixes and the motivation factors 
that influence behaviors during religious activities in the Wat Tha Mai province of Thailand, Samut Sakhon. The 
samples used in the study consisted of four hundred people attending religion-related services and activities at 
Wat Tha Mai in Samut Sakhon. The data was collected by using questionnaires. The statistical analysis of the 
data consisted of percentage, mean and standard deviation. The hypothesis was tested with a t-test, analysis 
of variance and analysis of the correlation coefficient of the simple correlation coefficient. 

The findings of this study revealed that: 1) most of the respondents were female, aged between fifty 
to fifty nine years of age, a held bachelor’s degree, worked as private company staff, and earned a monthly 
income of between 15,001 to 25,000 Baht; 2) the overall opinions toward the service marketing mix factors of 
the temple were at a good level; 3) the overall opinions of the respondents toward the motivation for the 
religious ceremony were at high level. 

The hypotheses testing found that: 1) Thai people with different personal characteristics including 
gender, age, education, occupation and monthly income had different behavior regarding religious activities 
and at a 0.05 levels of statistical significance; 2) the service marketing mix factors included products, services, 
price, location, promotion of marketing plans, human resources and environment, which were positively 
correlated with the religious behavior of religious activities, at a 0.01 level of statistical significance; 3) factors 
of motivation, the factors of reason and emotion were positively correlated with the religious behavior and 
religious activities, with a 0.01 level of statistical significance. 
 
Keyword: Religious Rites, Service Marketing Mixes, Motivation 
 
บทน า 

วดัท่าไม ้ตัง้อยู่เลขที ่51 หมู่ที ่11 ถนนเศรษฐกจิ 1 ซอย 8 ต.ท่าไม ้อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ในวดัมพีืน้ที่
ประมาณ 6 ไร่ ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2532 และได้รบัพระราชทานวสิุงคามสมีา (เขตที่พระราชทาน แก่สงฆ ์เพื่อใช้เป็น             
ทีส่รา้งพระอุโบสถ หรอืเขตทีพ่ระสงฆใ์ชป้ระกอบสงัฆกรรม) เมื่อปี พ.ศ. 2537บรรยากาศ โดยรอบของ "วดัท่าไม"้ นัน้ 
มีต้นไม้ปลูกรอบล้อม บรรยากาศร่มรื่น ทางทศิใต้ของวดัมสีระน ้ายาวประมาณ 40 เมตร กว้าง 4 เมตร ภายใน
อุโบสถของวดั มพีระพุทธรูปปางชนิราช ขนาดหน้าตกั 69 นิ้ว พรอ้มอคัรสาวก ในอุโบสถ นอกจากนี้ ยงัมสีวนพุทธ
ประวตัิใต้มหาโพธิร์มิแม่น ้า และมสีงัฆรูปอดตีสาวกพระมหา สงักจัจายจนี ปางนัง่ลูกประค า หน้าตกั 59 น้ิว อยู่ใกล้หอ
กลางรมิแม่น ้า ท่าจนี ซึง่ผูค้นต่างนบัถือว่าเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิป์ระจ าวดัส าหรบัจดุสนใจของ "วดัท่าไม"้ ทีป่ระชาชนนิยม
เดนิทางเขา้มาเคารพสกัการะนัน้ ได้แก่ ราหู กวนอมิ พระพฆิเนศ พระอนิทร์ พระพรม เจ้าแม่ตะเคยีน นอกจากนี้               
ยงัมีการจดักิจกรรมในวนัส าคญัทางศาสนา นอกจากนี้ กิจกรรมในวนัส าคญัทางศาสนา ทางวดัยงัมีพิธกีรรมตาม             
ความเชื่อต่างๆ เช่น ดูดวง แก้กรรม ต่อบุญ เสริมดวงชะตา และแก้ปีชง โดย พระอาจารย์อุเทน เป็นผู้น ากุศโลบาย            
ทางธรรม เข้ามาสร้างความเฟ่ืองฟู ในร่มเงาพุทธศาสนา เป็นดัง่พระพัฒนาที่ความเจริญรุ่งเรือง ไม่เพียงสถานที่                 
แต่ยงัหมายรวมไปถงึจติใจของผูม้จีติศรทัธา ทีเ่ดนิทางเขา้มาร่วมบุญ (วดัท่าไม.้ 2558: ออนไลน์) 

ปรากฏการณ์ของ วดัท่าไม ้ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมตอนนี้ อ.กอบกจิ ประดษิฐผลพานิช หวัหน้าภาควชิาการสื่อสาร
การตลาด คณะนิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์วเิคราะหว์่า สือ่สติก๊เกอรแ์ปะกระจกรถ และ สือ่บุคคลประเภท 
ดาราดงั ดงึให้มีคนมาท าบุญที่วดัมากขึ้น จดัเป็นกลยุทธ์หลกัของวดัท่าไม้ คอื การใช้สื่อทางการตลาดเพื่อส่งเสรมิ
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สาธารณะประโยชน์อกีท ีเพราะทางวดักน็ าเงนิบรจิาคไปสรา้งศูนยป์ฏบิตัธิรรม จดังานบวชชพีราหมณ์ ฯลฯ “สือ่สติก๊เกอร ์
แปะกระจกรถ และ สื่อบุคคลประเภทดารา เซเลปคนดงั เป็นสื่อทีเ่ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดก้วา้งขวางมาก อย่างสติ๊กเกอร์ 
ทา้ยรถ เป็นสื่อทีผู่ค้นบนทอ้งถนนเหน็ไดง้่าย มตี้นทุนต ่า สติ๊กเกอรต์วันี้ เขยีนแค่ชื่อวดั และ ไม่ได้มขีอ้ความโฆษณา
แต่อย่างใด ท าใหด้มูคีวามน่าคน้หา สรา้งความอยากรูว้่า วดัท่าไม ้คอือะไร มอีะไรด”ี การที ่พระอาจารยอ์ุเทน เจา้อาวาสฯ 
ให้สมัภาษณ์ถึงเรื่อง ดาราดังคนนี้ ดวงเป็นยังไง ดีไม่ดี มาวัดแล้วมาท าอะไร มาช่วยเช็ดพระ ล้างห้องน ้า หรือ                 
มากวาดวดั ซึง่ตรงนี้กเ็ปรยีบเสมอืนการประชาสมัพนัธใ์หก้บัวดัท่าไม ้และ ตวัของท่านเจา้อาวาสฯ ว่าเป็นวดัยอดนิยม
ของเหล่าดาราดงัไปดว้ยในตวัท าใหเ้กดิกระแสปากต่อปากว่า เป็นวดัทีด่ารามากนัมาก น่าจะมอีะไรด ีและยิง่เวลาทีด่ารา
มาวัดและ มีฝูงชนขอถ่ายรูป ตรงนี้จะช่วยแพร่กระจายข่าวสารแบบปากต่อปาก หรือที่เรียกว่า Buzz marketing 
โดยเฉพาะอย่างยิง่การแพร่กระจายผ่านสื่อโซเชยีลมเีดยี เช่น คลปิวดีโีอ ณเดชน์ และ ญาญ่า ทีว่ดัท่าไม ้ใน Youtube, 
ภาพงานเปิดตวักจิกรรมมูลนิธขิองทางวดัทีม่ดีาราดงัมาร่วมมากมาย รวมไปถึงการได้ถ่ายภาพกบัดาราในวดัท่าไม ้
แล้วแชร์ต่อๆ กนั ในส่วนของเซเลปผู้สนับสนุนวดัรายใหญ่ นามสกุลดงัอย่าง ภิรมย์ภักดี และ จิราธิวฒัน์ ก็มีส่วน             
ช่วยในการสร้างความน่าสนใจว่า เป็นวดัที่เศรษฐรี่วมสรา้ง เชื่อมโยงภาพเรื่องความรวย กบั การท าบุญ ไปในอกีทาง 
(ผูจ้ดัการรายวนั. 2556: ออนไลน์) 

การมาประกอบพธิกีรรมทางศาสนา ณ วดัท่าไม ้จงึเป็นทางเลอืกหนึ่งส าหรบัตอบสนองความต้องการของ
ผูม้าประกอบพธิกีรรมทางศาสนา ผูว้จิยัจงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะด าเนินการศกึษาและวจิยั เรื่องปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 
บรกิารและปัจจยัดา้นแรงจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการประกอบพธิกีรรมทางศาสนาของชาวไทย ณ วดัท่าไม ้
โดยศกึษาถงึลกัษณะส่วนบุคคล และส่วนประสม ทางการตลาดบรกิารโดยน าขอ้มลูทีไ่ดม้าทัง้หมดนี้มาเพื่อคาดการณ์
และใหเ้ขา้ใจถงึพฤตกิรรมการประกอบพธิกีรรมทางศาสนาของชาวไทย พรอ้มวเิคราะหเ์พื่อวางแนวทางในการจดัการ
และวางกลยุทธ ์ทางการตลาด เพื่อยกระดบัวดัท่าไมใ้หม้มีาตรฐานและศกัยภาพทีด่ยีิง่ขึน้ พรอ้มวางรากฐานในการรองรบั 
ความตอ้งการของผูม้าประกอบพธิกีรรมทางศาสนาชาวไทยในกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑลทีจ่ะมเีพิม่ขึน้ในอนาคต 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพีและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีม่คีวามสมัพนัธ ์
ต่อพฤตกิรรมการประกอบพธิกีรรมทางศาสนาของชาวไทย ณ วดัท่าไม ้จ.สมุทรสาคร 

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธข์องปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์และบรกิาร 
ดา้นราคา ดา้นสถานที ่ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด ดา้นกระบวนการบรกิาร ดา้นบุคลากร และดา้นสภาพสิง่แวดล้อม 
การบรกิาร ต่อพฤตกิรรมการประกอบพธิกีรรมทางศาสนาของชาวไทย ณ วดัท่าไม ้จ.สมุทรสาคร 

3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัดา้นแรงจูงใจได้แก่ แรงจูงใจด้านเหตุผล และแรงจูงใจด้านอารมณ์           
ต่อพฤตกิรรมการประกอบพธิกีรรมทางศาสนาของชาวไทย ณ วดัท่าไม ้จ.สมุทรสาคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ชาวไทยทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั 
มพีฤตกิรรมการมาประกอบพธิกีรรมทางศาสนาของชาวไทย ณ วดัท่าไม ้จ.สมุทรสาครแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นราคา ดา้นสถานที ่ดา้น
การสง่เสรมิทางการตลาด ดา้นกระบวนการบรกิาร ดา้นบุคลากร และดา้นสภาพแวดลอ้ม ทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์
ต่อพฤตกิรรมการประกอบพธิกีรรมทางศาสนาของชาวไทย ณ วดัท่าไม ้จ.สมุทรสาคร 

3. ปัจจยัแรงจงูใจดา้นเหตุผล และอารมณ์ มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการประกอบพธิกีรรมทางศาสนา
ของชาวไทย ณ วดัท่าไม ้จ.สมุทรสาคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541: 41-42) กล่าวว่า ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ รายได ้

อาชพี การศกึษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑน์ิยมใชใ้นการแบ่งสว่นแบ่งทางการตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะ
ดา้นจติวทิยาและสงัคมวฒันธรรมช่วยอธบิายถงึความคดิและความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมายเท่านัน้ ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร ์
จะสามารถเขา้ถึงและมปีระสทิธผิลต่อการก าหนด ตลาดเป้าหมายรวมทัง้ ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น ตวัแปร     
ด้านประชากรศาสตร์ที่ส าคญั มีดงันี้ 1) อายุ (Age) เน่ืองจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองจองกลุ่มผู้บริโภคที่มอีายุ    
แตกต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด้านประชากรที่แตกต่างกันของส่วนการตลาด                 
นักการตลาด ไดค้น้ควา้ความต้องการ ของส่วนการตลาดส่วนเลก็ (Niche Market) โดยมุ่งความส าคญัทีต่ลาดอายุส่วนนัน้   
2) เพศ (Sex) เป็นตวัแปร ในการแบ่งสว่นตลาดทีส่ าคญั เช่นกนั นกัการตลาดตอ้งศกึษา ตวัแปรนี้ อย่างรอบคอบ เพราะ
ในปัจจุบนันี้ตวัแปรด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบรโิภคการเปลี่ยนแปลง ดงักล่าวอาจมีสาเหตุ           
จากการทีส่ตรที างานมากขึน้ 3) รายได ้การศกึษา อาชพี (Income, Education and Occupation ) เป็นตวัแปรทีส่ าคญั 
ในการก าหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปนักการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคทีม่คีวามร ่ารวย แต่อย่างไรกต็ามครอบครวัที่มี
รายได้ปานกลางและมรีายได้ต ่าจะเป็นตลาดที่มขีนาดใหญ่ ปัจจยัส าคญัในการแบ่ง ส่วนตลาด โดยถือเกณฑ์รายได้
อย่างเดยีวคอื รายไดเ้ป็นตวัชีก้ารมีหรอืไม่มคีวามสามารถในการจ่ายสนิคา้ ในขณะเดยีวกนัการเลอืกซื้อสนิคา้ทีแ่ท้จรงิ
อาจจะถอืเกณฑร์ูปแบบการด ารงชวีติ รสนิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ แม้ว่ารายไดจ้ะเป็นตวัแปรทีใ่ช้บ่อยมากนักการ
ตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑร์ายไดร้วมกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตรห์รอือื่นๆ เพื่อใหก้ าหนดตลาดเป้าหมายชดัเจน
ยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มรายได้สูงที่มีอายุต่างๆ ถือว่าใช้เกณฑ์รายได้ร่วมกับเกณฑ์อายุ เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้กันมากขึ้น              
เกณฑร์ายไดอ้าจจะเกีย่วขอ้งกบัเกณฑอ์ายุและอาชพีร่วมกนั 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2542: 38-39) กล่าวว่า ลกัษณะประชากรศาสตร ์รวมถงึอายุ เพศ การศกึษา รายได ้เป็นต้น 
ลกัษณะดงักล่าวมคีวามส าคญั ต่อนกัการตลาดเพราะมนัเกีย่วพนักบัอุปสงค ์(Demand) ในตวัสนิคา้ทัง้หลาย การเปลีย่นแปลง 
ทางประชากรศาสตรช์ีใ้หเ้หน็ถงึการเกดิขึน้ของตลาดใหม่ และตลาดอื่นกจ็ะหมดไปหรอืลดความส าคญัลง 

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คอื เครื่องมอืหรอืปัจจยัทางการตลาดทีค่วบคุมไดท้ีธุ่รกจิต้องใชร้่วมกนั 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการและสรา้งความพงึพอใจแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายหรอืเพื่อกระตุน้ใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกดิ
ความตอ้งการสนิคา้และบรกิารของตน มผีูใ้หค้วามหมายไวแ้ตกต่างกนั ดงันี้ 

ธงชยั สนัตวิงษ์ (2542: 34) ไดใ้หค้วามหมายของสว่นประสมทางการตลาดว่า การผสมทีเ่ขา้กนัไดด้ ีเป็นอนัหนึ่ง 
อนัเดยีวกนัของการก าหนดราคา การส่งเสรมิการขาย ผลติภณัฑท์ีเ่สนอขายและระบบการจดัจ าหน่ายซึง่มกีารออกแบบ 
เพื่อใชส้ าหรบัการเขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคทีต่อ้งการ 

ชลธนิี อยู่คง (2555: 38) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย 4Ps แต่การบรหิารงาน ดา้นตลาด
บรกิารต่างๆ มกัจะเพิม่เครื่องมอืเขา้ไปอกี 3Ps รวมเป็น 7Ps โดยการบรหิารงานดา้นบรกิารควรจะตอ้งน าเอา P ทุกตวั 
มาท าการปรบัแต่งกลยุทธ ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ใหม้ีความเหมาะสม กบัสถานการณ์ทางการตลาดที่มี
การเปลีย่นแปลง ไปดว้ยเช่นกนั รายละเอยีดทัง้ 7Ps ประกอบดว้ย ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร (Product) ราคา (Price) ช่องทาง 
การจดัจ าหน่ายหรือสถานที่ (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) กระบวนการบรกิาร (Process) บุคลากร 
(People) และสภาพสิง่แวดลอ้มการบรกิาร (Physical evidence)  
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ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัแรงจงูใจ 
แรงจูงใจ หมายถงึ การกระท า หรอืพฤตกิรรมในตวัของบุคคลซึง่ถูกกระตุ้นโดยสิง่เรา้ หรอืสิง่จูงใจ ใหแ้สดงออก

ซึง่ความต้องการในการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง ทีจ่ะเป็นพลงัผลกัดนัใหบุ้คคลกระท าการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทีไ่ดต้ัง้ไว้และ
เมื่อประสบความส าเรจ็กจ็ะรูส้กึภาคภูมใิจ ซึง่จะสง่ผลต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลใหอ้งคก์ารประสบความส าเรจ็ต่อไป 

สาเหตุของการเกดิแรงจงูใจมหีลายกรณี พบิลู ทปีะปาล (2545: 156 –159) กล่าวถงึ สาเหตุของการเกดิแรงจูงใจ
ประกอบดว้ย แรงจูงใจทีเ่กดิจากตวัผลติภณัฑ ์(Product Buying Motives) แรงจูงใจทีเ่กดิจากเหตุผล (Rational Buying 
Motives) แรงจงูใจทีเ่กดิจากอารมณ์ (Emotional Buying Motive) และแรงจงูใจทีเ่กดิจากการอุปถมัภร์า้นคา้ (Patronage 
Buying Motives)  

แรงจงูใจมคีวามส าคญัอย่างมากต่อการปฏบิตังิานของพนักงาน ดงันัน้ผู้บรหิารควรปฏบิตัต่ิอคนงานหรอืพนักงาน 
ในฐานะสิง่ทีม่ชีวีติจติใจ คอยดูแลสวสัดกิาร เพิม่สิง่จูงใจ ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานและส่งเสรมิขวญัและก าลงัใจ 
ใหด้อียู่เสมอ ซึง่จะสรา้งความพอใจใหก้บัพนกังาน และสรา้งความส าเรจ็ต่อองคก์ารต่อไป 

องค์ประกอบของแรงจูงใจท าให้ทราบว่าหลกัการจูงใจเพื่อท าให้มนุษย์ท างานประกอบดว้ย 3 ประการ คอื 
1) ผูร้บัการจงูใจ เป็นบุคคลหรอืกลุ่มเป้าหมายทีผู่จ้งูใจตอ้งการจะใชก้ระบวนการจงูใจเขา้ด าเนินการใหป้ฏบิตัใินสิง่ทีผู่จู้งใจ 
ต้องการดว้ยความสมคัรใจ 2) วธิกีารจูงใจ เป็นกระบวนการทัง้ศาสตรแ์ละศลิป์ และเป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ 
ของผูถู้กจงูใจใหส้ามารถคลอ้ยตาม และสามารถกระท าตามจนบรรลุวตัถุประสงค ์3) เป้าหมายของการจงูใจ เป็นพฤตกิรรม 
ทีผู่จ้ะจูงใจหวงัจะใหเ้กดิขึน้ในขัน้สุดทา้ยภายหลงัจากการใชว้ธิกีารจูงใจ และการกระท าใหก้ารจงูใจมนุษยไ์ดผ้ลส าเรจ็
นัน้จ าเป็นตอ้งรูธ้รรมชาตขิองมนุษย ์

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
เสร ีวงษ์มณฑา (2546: 33) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บรโิภคว่า พฤติกรรมผู้บรโิภค (Consumer 

Behavior) หมายถึง การศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจและการกระท าของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง กับการซื้อและ               
การใช้สนิค้า หรอืเป็นกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการซื้อและการใช้สนิค้าและบรกิาร เพื่อตอบสนอง ความต้องการและ  
ความพงึพอใจของผูบ้รโิภค ซึง่ประกอบดว้ยขัน้ตอนในการตดัสนิใจ ทัง้ก่อนการตดัสนิใจ และภายหลงัการตดัสนิใจแลว้ 
หรือเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคในการค้นหา (Searching) การซื้อ (Purchasing) การใช้ (Using) การประเมิน
(Evaluating) และการจบัจ่ายใชส้อย (Disposing) สนิคา้บรกิาร และความคดิ 

กระบวนการตดัสนิในการซือ้ของผูบ้รโิภค (The Consumer Purchase Decision Process) เป็นล าดบัขัน้ตอน
ในการตดัสนิใจซือ้ ขัน้ตอนเหล่านี้จะมปีระโยชน์ส าหรบัผูโ้ฆษณา ผูว้างแผนการสง่เสรมิ การตลาด โดยทัว่ไปประกอบดว้ย 
5 ขัน้ตอน คอื การรบัรู้ปัญหา (Problem recognition) การค้นหาขอ้มูล (The Information Search) การประเมนิผลทางเลอืก 
(Alternatives Evaluation) การตดัสนิใจซือ้ (Purchase Decision) และ การประเมนิผลภายหลงัการซือ้ (Post Purchase 
Evaluation) (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. 2541) 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรทีใ่ชศ้กึษาในการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูท้ีเ่ขา้มาประกอบพธิกีรรมทางศาสนา และเคยมาปฏบิตักิจิกรรม            

ทีเ่กีย่วขอ้งทางศาสนาทีว่ดัท่าไม ้จ.สมุทรสาคร ซึง่มอีายุตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้ คอื ผู้ที่มาใช้บรกิาร มาปฏบิตัิกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งทางศาสนาที่วดัท่าไม้            

จ.สมุทรสาคร จ านวน 400 คน 
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ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
1. ศกึษาขอ้มลูจากต ารา เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 
2. สรา้งแบบสอบถาม 4 สว่น ไดแ้ก่ สว่นที ่1 ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม สว่นที ่2 แบบสอบถาม 

เกีย่วกบัส่วนผสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการประกอบพธิกีรรมทางศาสนา ของชาวไทย ณ วดัท่าไม ้
จ.สมุทรสาคร สว่นที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัแรงจงูใจ ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการประกอบพธิกีรรมทางศาสนาของชาวไทย 
ณ วดัท่าไม ้จ.สมุทรสาคร สว่นที ่4 แบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมการประกอบพธิีกรรมทางศาสนาของชาวไทย 
ณ วดัท่าไม ้จ.สมุทรสาคร 

3. น าแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาเพื่อท าการตรวจสอบและเสนอแนะเพิม่เตมิ 
4. น าแบบสอบถามที่ได้รบัการปรบัปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและมคีวามเหมาะสมของเน้ือหาแลว้ จากนัน้น ามา

ปรกึษากบัอาจารยค์ณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ ์เพื่อปรบัปรุงก่อนน าไปใช ้
5. น าแบบสอบถามทีผ่่านการตรวจสอบไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มตวัอย่างทีม่ลีกัษณะ คลา้ยกบักลุ่มตวัอย่าง 

จ านวน 40 คน แล้วน าผลที่ได้ไปวเิคราะหห์าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของชุดค าถามของแต่ละตัวแปรเพื่อทดสอบ
ความคงทีข่องชุดค าถามดว้ยวธิกีารหาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่า (Alpha Coefficiency) ของครอนบคั (Cronbach. 1970: 161) 
โดยมีค่าระหว่าง 0    1 ซึ่งค่าที่ใกล้เคียงกบั 1 มาก แสดงว่า มีค่าความเชื่อมัน่สูง (สทิธิ ์ธรีสรณ์. 2552: 142) 
โดยค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทีย่อมรบัไดต้้องมคี่าอลัฟ่า มากกว่า 0.70 จากการค านวณสรุปไดว้่าค่าสมัประสทิธิ ์
ของความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.966 ซึง่สงูกว่าค่ามาตรฐานทีย่อมรบัไดเ้กณฑย์อมรบัได ้

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห ์
ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ใชส้ถติใินการวเิคราะหด์งันี้ 
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ การหาร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เพื่อใชว้เิคราะหข์อ้มลู ในแบบสอบถามสว่นที ่2 และสว่นที ่3  
2. สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน 
 2.1 ค่า t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม กรณีทราบความแปรปรวน ของ                

กลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่ม แบบกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่ม เป็นอสิระต่อกนั (Independent Sample) ที่ระดบันัยส าคญัทาง
สถติทิี ่0.05 หรอืระดบัความเชื่อมัน่ 95% เพื่อใชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 ดา้น เพศ โดยใช้สตูร (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 
2545: 135) 

 2.2 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One way ANOVA) เพื่อหาความแตกต่างระหว่าง ค่าเฉลีย่
ของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ไป (กลัยา วาณิชย์บญัชา. 2545: 144) กรณีพบความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญั 
ทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ในระดบันัยส าคญั 0.05 หรอืระดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยใช้สตูร
ตามวธิ ี(Least Significant Difference) เพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ย ประชากร (กลัยา วาณิชย์บญัชา. 2545: 161) หรอื 
Dunnett T3 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา. 2545: 332-333) เพื่อใชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 ดา้นอายุ ระดบัการศกึษา อาชพี 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  

 2.3 สถติคิ่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson product moment correlation coetficient) 
เพื่อใช้หาค่าความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ต ัวที่เป็นอิสระต่อกนั เพื่อใช้ทดสอบ สมมติฐานข้อ 2 และ ข้อ 3             
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 311-312) 

 
ผลการวิจยั 

ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63 เพศชาย      
จ านวน 148 คน คดิเป็นร้อยละ 37 มอีายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 50 – 59 ปี จ านวน 120 คน คดิเป็นร้อยละ 30 น้อยที่สุด            
มอีายุ 60 ปีขึน้ไป จ านวน 16 คน คดิเป็นร้อยละ 4 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ อยู่ในระดบัปริญญาตร ีจ านวน 185 คน            
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คดิเป็นรอ้ยละ 46.25 น้อยทีสุ่ดคอื ระดบัปรญิญาเอก จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.50 ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถาม
จะประกอบอาชพี คา้ขาย/ ธุรกจิส่วนตวั จ านวน 156 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39 น้อยทีสุ่ดคอืประกอบอาชพีทีใ่ชใ้บประกอบ
วชิาชพี (ทนายความ วศิวกร แพทย ์พยาบาล ฯลฯ) จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.25 และมไีดร้ายเฉลีย่ต่อเดอืนสว่นใหญ่
อยู่ระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 104 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.00 น้อยทีสุ่ดมรีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่า 15,000 บาท 
จ านวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.50 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (7Ps) ในภาพรวมมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมทัง้หมดอยู่ในระดบัด ี
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.14 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.47 ซึง่เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น สามารถเรยีงล าดบั
จากมากไปน้อย ได้ดงันี้ ด้านสภาพสิง่แวดล้อมการบริการมคีวามคิดเหน็อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.23 และ           
มคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.57 รองลงมาคอื ดา้นบุคลากร มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.21 
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 ด้านสถานที่ มีความคิดเห็น อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 และ                        
มคี่าเบีย่งเบน มาตรฐานเท่ากบั 0.56 ดา้นกระบวนการบรกิาร มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.15 และ
มคี่าเบีย่งเบน มาตรฐานเท่ากบั 0.52 ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร มคีวามคดิเหน็ อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.12 และ
มคี่าเบีย่งเบน มาตรฐานเท่ากบั 0.64 ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.09 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.55 และดา้นราคา ความคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร อยู่ในระดบัด ี
โดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 2.99 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.67  

ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในภาพรวมมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมทัง้หมดอยู่มคีวามส าคญัในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.17 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.54 ซึง่เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น แรงจงูใจดา้นอารมณ์ มคีวามส าคญั
ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81 และมคี่าเบีย่งเบน มาตรฐานเท่ากบั 0.56 สว่นแรงจงูใจดา้นเหตุผล มคีวามส าคญั
ในระดบัมากโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.15 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.61  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวไทย  ณ วดัท่าไม ้จ.สมุทรสาคร 
มพีฤตกิรรมการประกอบพธิกีรรมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.97 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.70 
ซึง่เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ในขอ้ท่านมกัจะนึกถงึวดัท่าไมทุ้กครัง้ทีท่่านอยากจะไปปฏบิตัธิรรม ฝึกสมาธ ิถอืศลี 
มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.01 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.79 มพีฤตกิรรมการประกอบพธิกีรรมอยู่ในระดบัมาก รองลงมา 
ขอ้ท่านมกัจะนึกถงึวดัท่าไมทุ้กครัง้ทีอ่ยากจะท าบุญสะเดาะเคราะห ์มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.97 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 
0.81 มพีฤติกรรมการประกอบพธิีกรรมอยู่ในระดบัมาก ขอ้ท่านจะเลอืกมาประกอบพธิกีรรมทางศาสนาที่วดัท่าไม้             
เป็นประจ า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.77 มีพฤติกรรมการประกอบพิธีกรรมอยู่ใน              
ระดบัมาก และขอ้ท่านมกัจะเชญิชวนคนรูจ้กัใหม้าประกอบ พธิกีรรมทางศาสนาทีว่ดัท่าไมเ้ป็นประจ า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
2.95 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.79 มพีฤตกิรรมการประกอบพธิกีรรมอยู่ในระดบัมาก 

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ตาราง 1 แสดงสรุปผลทดสอบสมมตฐิาน ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล มผีลต่อพฤตกิรรมการประกอบ พธิกีรรม
ทางศาสนา ของชาวไทย ณ วดัท่าไม ้จ.สมุทรสาคร 

ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
1. เพศ  
2. อาย ุ  
3. ระดบัการศกึษา  
4. อาชพี  
5. รายไดต่้อเดอืน  

หมายเหตุ: เครื่องหมาย  หมายถงึ สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน H1 (มคีวามแตกต่าง/สมัพนัธ)์ 
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 ตาราง 2 แสดงสรุปผลทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยแรงจูง                   
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการประกอบพธิกีรรมทางศาสนาของชาวไทย ณ วดัท่าไม ้จ.สมุทรสาคร 
 

ปัจจยั พฤติกรรมการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
1. ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร  
2. ดา้นราคา  
3. ดา้นสถานที ่  
4. ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด  
5. ดา้นกระบวนการบรกิาร  
6. ดา้นบุคลากร  
7. ดา้นสภาพแวดลอ้มการบรกิาร  
ปัจจยัด้านแรงจงู  
1. แรงจงูใจดา้นเหตุผล  
2. แรงจงูใจดา้นเอามรณ์  

 

หมายเหตุ: เครื่องหมาย  หมายถงึ สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน H1 (มคีวามแตกต่าง/สมัพนัธ)์ ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01 
 
อภิปรายผล 

จากการศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารและปัจจยัดา้นแรงจงูใจ ทีม่คีวามสมัพนัธ์
ต่อพฤติกรรมการประกอบพธิกีรรมทางศาสนาของชาวไทย ณ วดัท่าไม้ จ.สมุทรสาคร สามารถสรุปประเดน็ส าคญั          
มาอภปิรายได ้ดงันี้ 

1. ชาวไทยมลีกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั           
มพีฤตกิรรมการประกอบพธิกีรรมทางศาสนาของชาวไทย ณ วดัท่าไม ้จ.สมุทรสาคร แตกต่างกนั 
 1.1 ผูม้าประกอบพธิกีรรมทางศาสนาทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการประกอบพธิกีรรมทางศาสนา
ของชาวไทย ณ วดัท่าไม้ จ.สมุทรสาคร แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
สามารถอธบิายไดว้่า เพศหญงิและเพศชายมพีฤตกิรรมการประกอบ พธิกีรรมทางศาสนาทีแ่ตกต่างกนั โดยเพศหญงิ
จะสนใจเขา้มาประกอบพธิกีรรมทีว่ดัท่าไม ้มากกว่าเพศชาย ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ 
(2541) ทีก่ล่าวว่า ลกัษณะของผู้ซื้อสนิค้าแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกนัไปตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ทีป่ระกอบไปดว้ย เพศ อายุ รายได ้อาชพี การศกึษา ซึง่ปัจจยัเหล่านี้ นิยมน ามาใชใ้นการจดัสว่นแบ่งการตลาด เพราะ
เนื่องจาก ลกัษณะประชากรศาสตรเ์ป็นสถติทิีว่ดัได ้แลว้สามารถน ามาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย น าไปวางแผนการตลาด 
หรือน าไปก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุดกบัองค์กร  
 1.2 ผูม้าประกอบพธิกีรรมทางศาสนาทีม่อีายุทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการประกอบ พธิกีรรมทางศาสนา
ของชาวไทย ณ วดัท่าไม ้จ. สมุทรสาคร แตกต่างกนั ซึง่ผูม้าประกอบพธิกีรรมกลุ่มอายุ 40 – 49 ปี กลุ่มอายุ 50 – 59 และ 
60 ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมการมาประกอบ พธิกีรรมทางศาสนาของชาวไทย ณ วดัท่าไม ้มากกว่ากลุ่มอายุ 30 – 39 ปี อย่างม ี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึอธบิายไดว้่าจะกลุ่มผูท้ีเ่ขา้มาประกอบพธิกีรรมทีว่ดัท่าไม ้สว่นใหญ่จะเป็นกลุ่ม ทีม่อีายุ
มากแลว้ ผ่านประสบการณ์ชวีติ และปัญหาต่างๆ มามาก จงึเลอืกทีจ่ะใชศ้าสนาเป็นเครื่องยดึเหนี่ยว จติใจในการด าเนิน
ชวีติ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ อดุลย ์จาตุรงคกุล (2542: 38-39) กล่าวว่า กลุ่มผูท้ีม่อีายุ ของอายุมากหรอืสงูวยั อาจจะ
มคีวามเชื่อมากกว่าคนรุ่นใหม่ ในดา้นศาสนา และสอดคล้องกบังานวิจยัของ กว ีบรูพสายนัห ์(2554) ทีศ่กึษาเรื่อง 
ความเชื่อศาสตรฮ์วงจุ้ยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อคอนโดมิเนียมของผูบ้รโิภค ในย่านถนนพระราม 3 พบว่า 
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อายุทีม่ากขึน้มผีลต่อพฤตกิรรม การตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม เนื่องดว้ย คนทีอ่ายุมากมกัมคีวามคดิ ทีอ่นุรกัษ์นิยม ยดึถอื
การปฏบิตั ิระมดัระวงั มองโลกในแง่รา้ยมากกว่าคนทีม่อีายุน้อย เพราะผ่านประสบการณ์ชวีติทีแ่ตกต่างกนั 
 1.3 ผูม้าประกอบพธิกีรรมทางศาสนาทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการประกอบพธิกีรรมทาง
ศาสนาของชาวไทย ณ วดัท่าไม ้จ. สมุทรสาคร แตกต่างกนั ซึง่ผูม้าประกอบพธิกีรรม กลุ่มระดบัการศกึษาปรญิญาเอก 
มพีฤตกิรรมการมาประกอบพธิกีรรม ทางศาสนาของชาวไทย ณ วดัท่าไม ้มากกว่ากลุ่มระดบัการศกึษาปรญิญาโท ซึง่กลุ่ม
ระดบัการศกึษาปรญิญาโทมพีฤตกิรรมการมาประกอบพธิกีรรมทางศาสนาของชาวไทย ณ วดัท่าไม ้ต ่ากว่ากลุ่มระดบั
การศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีและกลุ่มระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีและกลุ่มระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการ
มาประกอบพธิกีรรมทางศาสนา ของชาวไทย ณ วดัท่าไม ้ต ่ากว่ากลุ่มระดบัการศกึษา ต ่ากว่าปรญิญาตร ีอย่างมนียัส าคญั 
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึอธบิาย ไดว้่าระดบัการศกึษาของคนทีส่งูขึน้ไม่ไดล้ดความเชื่อ และความศรทัธาในพุทธศาสนา 
ใหน้้อยลงได ้แต่กลบัเพิม่มากขึน้ เพราะเน่ืองจากพธิกีรรมทางศาสนาทีท่างวดัท่าไมจ้ดัขึน้นอกจากจะสอน ใหป้ระพฤต ิ
ปฏบิตัติามๆ กนัมาแลว้ ยงัสอนในเรื่องของเหตุและผลทีจ่ะเกดิขึน้หลงัการกระท านัน้ๆ ใหผู้เ้ขา้มาปฏบิตัธิรรมไดเ้ขา้ใจ
มากยิง่ขึน้ ซึง่ขดัแยง้กบังานวจิยัของ ศรณัย ์วทิยากรบณัฑติ (2556) ทีศ่กึษาเรื่องปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม 
และแนวโน้มพฤตกิรรมการประกอบ พธิกีรรมทางศาสนา ของชาวไทย ณ วดัมงักรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร พบว่า 
ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัไม่มผีลต่อพฤตกิรรม และแนวโน้มพฤตกิรรมการประกอบพธิกีรรมทางศาสนา ของชาวไทย 
ณ วดัมงักรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นดา้นจ านวนครัง้ทีม่าทีว่ดัแห่งนี้ภายในหนึ่งปี ดา้นค่าใชจ้่ายในการประกอบ 
พธิกีรรมโดยเฉลีย่ ต่อครัง้ ดา้นจ านวนพิธีกรรมในวดัที่มาประกอบพธิีกรรมในแต่ละครัง้ ดา้นพฤตกิรรมโดยรวม และ
ดา้นแนวโน้มพฤตกิรรมโดยรวม ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นผูบ้รโิภคในระดบัปรญิญาตรเีช่นกนั 
 1.4 ผูม้าประกอบพธิกีรรม ทางศาสนาทีม่อีาชพีทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรม การประกอบพธิกีรรม ทางศาสนา 
ของชาวไทย ณ วดัท่าไม ้จ. สมุทรสาคร แตกต่างกนั ซึง่ผูม้าประกอบพธิกีรรมกลุ่มอาชพี พนกังานบรษิทั/ ลกูจา้งเอกชน 
มพีฤตกิรรมการมาประกอบพธิกีรรมทางศาสนาของชาวไทย ณ วดัท่าไม ้ต ่ากว่ากลุ่มคา้ขาย/ ธุรกจิสว่นตวั และกลุ่มนกัศกึษา/ 
นิสติ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ปรมะ สตะเวทนิ 
(2533) กล่าวว่า สถานะ ภาพทางสงัคมและเศรษฐกจิ อย่างอาชพี รายได ้มอีทิธพิลอย่างส าคญัต่อปฏกิริยิาของผูร้บัสาร 
ทีม่ต่ีอผูส้ง่สาร ซึง่หมายถงึ ผูป้ระกอบพธิกีรรมทางศาสนา ณ วดัท่าไม ้เพราะแต่ละคนมวีฒันธรรม ประสบการณ์ ทศันคติ 
ค่านิยมและเป้าหมายในชวีติทีแ่ตกต่างกนั 
 1.5 ผูม้าประกอบพธิกีรรมทางศาสนาทีม่รีายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรม การประกอบพธิกีรรม 
ทางศาสนาของชาวไทย ณ วัดท่าไม้ จ. สมุทรสาคร แตกต่างกัน ซึ่งผู้มาประกอบ พิธีกรรมกลุ่มรายได้ต่อเดือน 
45,0001 บาทขึ้นไป มีพฤติกรรมการมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวไทย ณ วดัท่าไม้ ต ่ากว่ากลุ่มรายได้           
ต่อเดอืนต ่ากว่า 15,000 บาท กลุ่มรายไดต่้อเดอืน 15,001 - 25,000 บาท กลุ่ม 25,001 – 35,000 บาท และกลุ่มรายได้
ต่อเดือน 35,001 - 45,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้               
ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2542: 38-39) กล่าวว่า รายได้ เป็นตัวแปรที่ส าคญัในการก าหนด             
ส่วนของตลาด โดยทัว่ไปนักการตลาด จะสนใจผู้บริโภคที่มีความร ่ารวย แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่มีรายได้ปานกลางและ                 
มรีายไดต้ ่าจะเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ ปัจจยัส าคญั ในการแบ่งส่วนตลาดโดยถอืเกณฑร์ายไดอ้ย่างเดยีว คอื รายไดเ้ป็น
ตวัชี้การมหีรอืไม่มคีวามสามารถในการจ่ายสนิคา้ นัน่คอืผู้มรีายได้น้อยคอื คนกลุ่มใหญ่ ในประเทศไทยที่มศีาสนา 
เป็นที่พึ่งทางใจ เนื่องจากผู้ที่มีรายน้อยส่วนใหญ่จะมเีรื่องวุ่นวายต่างๆ เกดิขึน้ในชวีติมากมาก ท าใหเ้กดิความทุกข ์
ในใจมากว่าผูท้ีม่รีายไดม้าก ดงันัน้วดัจงึเป็นทีพ่ึง่ทางใจ ส าหรบัใครหลายๆ คน ทีต่อ้งการหาความสงบ ความสบายใจ  

2. ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการประกอบพธิกีรรม ทางศาสนาของ
ชาวไทย ณ วดัท่าไม ้จ.สมุทรสาคร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นราคา ดา้นสถานที ่ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด 
ดา้นกระบวนการบรกิาร ดา้นบุคลากร และด้านสภาพแวดล้อม การบรกิาร มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการประกอบ
พธิกีรรม ทางศาสนาของชาวไทย ณ วดัท่าไม ้จ.สมุทรสาคร ซึง่อา้งองิมาจากแนวคดิของ ธงชยั สนัตวิงษ์ (2542: 34) 
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ไดใ้หค้วามหมายของสว่นประสม ทางการตลาด บรกิาร คอื เครื่องมอืหรือปัจจยัทางการตลาดทีค่วบคุมไดท้ีธุ่รกจิตอ้ง
ใชร้่วมกนั เพื่อตอบสนอง ความตอ้งการ และสร้างความพงึพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรอืเพื่อกระตุน้ใหก้ลุ่มลูกคา้ 
เป้าหมายเกดิความต้องการ สนิคา้และบรกิารของตน โดยต้องมกีารผสมผสานทีเ่ขา้กนัไดด้ ีเป็นอนัหนึ่ง อนัเดยีวกนั
ของการก าหนด ราคา การส่งเสรมิการขาย ผลติภณัฑท์ีเ่สนอขายและระบบการจดัจ าหน่าย ซึง่มกีารออกแบบ เพื่อใช้
ส าหรบัการเขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคทีต่อ้งการ โดยทัง้ 7 ดา้นมคีวามสมัพนัธ ์ดงัต่อไปนี้ 
 2.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการประกอบ
พธิกีรรมทางศาสนาของชาวไทย ณ วดัท่าไม ้จ.สมุทรสาคร อย่างมนียัส าคญัที ่0.01 ซึง่สอดคลอ้ง กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศุภนุช คุณวรวนิิจ (2546) เรื่อง “ปัจจยัสว่นประสม ทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้สงัฆภณัฑ ์ของผูบ้รโิภค ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่” ซึง่กล่าวถงึ ดา้นการซือ้เครื่องสงัฆภณัฑท์ีต่อ้งมคีุณภาพ 
ตามความต้องการ มคีวามหลากหมาย เปรยีบเทยีบกบัพธิกีรรมทางศาสนาทีท่างวดัจดัขึน้มคีวามเหมาะสมกบัผูม้จีติศรทัธา 
ทุกเพศ มพีิธีกรรมทางศาสนาที่หลากหลายตรงกบัความต้องการทางสงัคม และพธิกีรรมทางศาสนา ทีท่างวดัจดัขึน้
มลีกัษณะทีเ่ป็นเอกลกัษณ์แตกต่างจากวดัแห่งอื่น  
 2.2 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการประกอบพธิกีรรม
ทางศาสนาของชาวไทย ณ วดัท่าไม ้จ.สมุทรสาคร อย่างมนียัส าคญัที ่0.01 ซึง่สอดคลอ้ง กบัสมมตฐิานและสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ศุภนุช คุณวรวนิิจ (2546) เรื่อง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สงัฆภณัฑ ์
ของผูบ้รโิภค ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่” ซึง่กล่าวถงึปัจจยัดา้นราคาของเครื่องสงัฆภณัฑก์บัคุณภาพมผีลต่อพฤตกิรรม 
การซือ้เครื่องสงัฆภณัฑ ์ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัเชยีงใหม่ และกจ็ะเลอืกรา้นทีม่คีุณภาพก่อน จงึตามมาดว้ยป้ายราคา               
ที่ชัดเจน ราคาที่ตัง้ไว้สามารถ ต่อรองราคาได้ รวมถึงมีราคาถูกที่สุด ผู้ที่มาประกอบพิธกรรมทางศาสนานัน้  
เปรยีบเทยีบถงึราคาของสิง่ทีใ่ชใ้นการประกอบพธิกีรรมทางศาสนาที่ขายภายในวดัมกีารระบุราคาไว้อย่างชดัเจน มรีาคา             
ที่สมเหตุสมผล รวมถึงราคาของวัตถุมงคลต่างๆ ที่ขายภายในวัดมีการระบุราคาไว้อย่างชัดเจน และเป็นราคา                 
ทีส่มเหตุสมผล 
 2.3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นสถานทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการประกอบพธิกีรรม 
ทางศาสนาของชาวไทย ณ วดัท่าไม ้จ.สมุทรสาคร อย่างมนียัส าคญัที ่0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานและสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ศรณัย ์วทิยากรบณัฑติ (2556) ทีศ่กึษาเรื่องปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมและแนวโน้มพฤตกิรรม
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวไทย ณ วดัมงักรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร ไดก้ล่าวว่า ความสะดวกและ
ความเขา้ถงึของวดัไม่ว่าจะเป็นการเดนิทางมาวดัทีม่คีวามสะดวก เพระมป้ีายบอกทางหรอืสญัลกัษณ์บอกทางทีช่ดัเจน 
และ มจีุดบรกิารของทีใ่ชใ้นการประกอบพธิกีรรมพอเพยีงต่อความตอ้งการของท่าน (เช่น ธูปเทยีน ปากกา น ้ามนั ฯลฯ) 
ซึง่ผู้ที่มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วดัท่าไม้ก็มีความต้องการตรงส่วนนี้เช่นกนั  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกของสถานที่
ประกอบพธิกีรรมทางศาสนาต้องมีพื้นที่กว้างขวางเพยีงพอต่อความตอ้งการ ของผูท้ีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร มป้ีายบอกทาง
ชดัเจนส าหรบัสถานที่ที่จะท าพิธีกรรมต่างๆ ภายในวดั เช่น สถานที่ นัง่ปฏบิตัธิรรม สถานทีไ่ปสกัการระบูชาขอพร
สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์มกีารแบ่งเขตอย่างชดัเจนส าหรบัผูท้ีม่าปฏบิตัธิรรม กบัผูท้ีม่าสกัการะ ขอพร และการเดนิทางมาวดัท่าไม้
มคีวามสะดวก เพราะมป้ีายบอกทางหรอืสญัลกัษณ์ ชดัเจน เป็นเหตุทีท่ าใหเ้กดิผลลพัธโ์ดยอา้งองิจาก ชลติ สมิปนะเวช 
(2545) เรื่อง “Cutting Edge CRM” ในดา้นความสะดวกและความเขา้ถงึของวดัหรอื Convenience (Plance) ซึง่หมายถงึ 
ความสะดวก สบายทัง้ในแง่ของเวลาและสถานที ่เมื่อเทยีบกบัสถานทีภ่ายในวดัท่าไมแ้ลว้ ภายในวดัมสีถานที ่และพืน้ที่ 
ทีเ่หมาะสมต่อผูท้ีเ่ขา้มาประกอบพธิกีรรมต่างๆ ภายในวดั 
 2.4 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาดมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม
การประกอบพธิกีรรมทางศาสนาของชาวไทย ณ วดัท่าไม ้จ.สมุทรสาคร อย่างมนีัยส าคญัที ่0.01 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ไม่ว่าเป็นเรื่องของการประชาสมัพนัธก์จิกรรมต่างๆ ของทางวดัท่าไม ้อาทเิช่น การถอืศลี การสวดมนต์ 
การแกก้รรม ฯลฯ ผ่านทางหลายๆ ช่องทาง ไม่ว่าเป็น Social Network หรอืการตดิป้ายประชาสมัพนัธ ์ก็ไม่ไดช้่วยให้



11 
 
คนสนใจมาประกอบพธิกีรรมทางศาสนากบัทางวดั ซึง่ขดัแยง้กบังานวจิยัของ ศรณัย ์วทิยากรบณัฑติ (2556) ทีศ่กึษา
เรื่องปัจจยั ทีม่ีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวไทย  
ณ วดัมงักรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร ไดก้ล่าวว่า การประชาสมัพนัธ์ กิจกรรมต่างๆ ของทางวดัมงักรกมลาวาส 
อย่างต่อเนื่อง ตลอดทัง้ปี ช่วยสง่เสรมิใหค้นเขา้มาประกอบพธิกีรรมทีว่ดัเพิม่มาขึน้  
 2.5 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านกระบวนการบรกิารที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม
การประกอบพธิกีรรมทางศาสนาของชาวไทย ณ วดัท่าไม ้จ.สมุทรสาคร อย่างมีนัยส าคญัที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศรณัย ์วทิยากรบณัฑติ (2556) ทีศ่กึษาเรื่องปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมและแนวโน้มพฤตกิรรมการประกอบพธิกีรรมทางศาสนา ของชาวไทย ณ วดัมงักรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร 
ได้กล่าวว่า การที่แจ้งวนัเวลาเปิด-ปิดใหท้ราบอย่างชดัเจน เพื่อให้เกดิความสะดวกกบัผูท้ี่สนใจมาประกอบพธิกีรรม 
ทางศาสนา รวมถึงการอธิบายขัน้ตอน การประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของวดัไว้อย่างชดัเจน ท าให้เกิดการแนะน า               
บอกไปยงับุคคลอื่นๆ ให้เข้ามาประกอบพธิีกรรมที่วดัเพิ่มมากขึน้ ซึ่งผู้มาประกอบพิธกีรรมทางศาสนาที่วดัท่าไม้              
กม็คีวามคดิเหน็เช่นเดยีวกนั ในเรื่องของการแจง้วนัและเวลา ทีแ่น่นอนในการประกอบพธิกีรรมทางศาสนาต่างๆ ทีท่าง
วัดท่าไม้จัดขึ้น และระยะเวลาในการประกอบพิธีกรรมในแต่ละครัง้ รวมถึงการแจ้งระเบียบ ขัน้ตอน การปฏิบัติตน            
ทีถู่กตอ้งอย่างชดัเจน  
 2.6 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นบุคลากรทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการประกอบพธิกีรรม 
ทางศาสนาของชาวไทย ณ วดัท่าไม ้จ.สมุทรสาคร อย่างมนียัส าคญัที ่0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้และสอดคล้อง 
กบัแนวคดิของ ชลธนิี อยู่คง (2555: 38) กล่าวว่า บุคลากรฝ่ายงานต่างๆ ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารลูกคา้ รปูแบบ 
ของบุคลากรบริการที่ดีจะมีคุณสมบตัิที่ลูกค้าได้พบและสมัผสัพนักงานบริการและรูส้กึประทบัใจ ผูใ้หบ้รกิารถอืว่ามี
ความส าคญั อย่างมากต่อธุรกจิบรกิาร ซึง่เป็นสิง่ทีผู่เ้ขา้มาประกอบพธิกีรรมทางศาสนาทีว่ดัท่าไมส้มัผสัไดด้ว้ยตวัเอง 
ไม่ว่าจะเป็นเจา้หน้าทีข่องทางวดัท่าไม ้ทีอ่ยู่ใหบ้รกิารในแต่ละจุดใหบ้รกิารดว้ยความเตม็ใจ ยิม้แยม้แจ่มใส รวมถงึพระสงฆ ์
และแม่ช ีทีป่ฏบิตัตินเป็นตวัอย่างทีด่ ีสามารถแนะน าแนวทาง วธิคีดิ วธิปีฏบิตั ิและมหีลกัธรรมค าสอนทีฟั่งแลว้เขา้ใจ
ง่ายและสามารถน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิในชวีติประจ าวนั  
 2.7 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีม่คีวามสมัพนัธ ์กบัพฤตกิรรม 
การประกอบพธิกีรรมทางศาสนาของชาวไทย ณ วดัท่าไม ้จ.สมุทรสาคร อย่างมนียัส าคญั ที ่0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ที่ตัง้ไว้ และสอดคล้องกบัแนวคิดของ ชลธินี อยู่คง (2555: 38) กล่าวว่า สภาพสิง่แวดล้อมการบริการ ก่อให้เกิด             
ความสะดวกสบายต่อลูกค้า ได้แก่ ห้องน ้า ที่นัง่พักส าหรับรับรอง การบริการ อาหารและเครื่องดื่ม บรรยากาศ                
ภายในรา้น การตกแต่งภายในทีด่ ีซึง่สิง่เหล่านี้เป็นสิง่ทีม่องเหน็ ไดง้่ายหรอืสามารถจบัตอ้งหรอืสมัผสัการไดร้บับรกิาร            
จากกจิการของลูกคา้ ทีม่าใชบ้รกิารได้ ซึง่สิง่นี้เป็นสิง่ทีท่างวดัท่าไม ้ไดใ้หค้วามสนใจมากพอๆ กบัส่วนอื่นๆ ไม่ว่าจะ
เป็น ห้องน ้าที่ต้องสะอาด และเพยีงพอต่อความต้องการ สถานที่จอดรถที่กว้างขวางเพยีงพอต่อผู้ที่เขา้มาประกอบ
พธิกีรรมภายในวดั การดูแล ความปลอดภยัส่วนต่างๆ ภายในวดั และบรรยากาศภายในวดั มคีวามร่มรื่น เงยีบสงบ 
เหมาะสมกบัการปฏบิตัธิรรม หรอืประกอบพธิกีรรมทางศาสนาต่างๆ  

3. ปัจจยัดา้นแรงจงูใจ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการประกอบพธิกีรรม ทางศาสนาของชาวไทย ณ วดัท่าไม้ 
จ.สมุทรสาคร 
 3.1 ปัจจยัดา้นแรงจงูใจ ดา้นเหตุผลทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการประกอบพธิกีรรม ทางศาสนาของ
ชาวไทย ณ วดัท่าไม ้จ.สมุทรสาคร อย่างมนีัยส าคญัที ่0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน ทีต่ัง้ไว ้และกส็อดคลอ้งกบังานวจิยั 
ของ ฤทยั เตชะบูรณเทพาภรณ์ (2554) ทีศ่กึษาเรื่อง แรงจูงใจ และปัจจยัทางการตลาดบนเฟซบุค (Facebook) ทีม่ผีลต่อ 
การตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจูงใจดา้นเหตุผลบนเฟซบุค มผีลสมัพนัธ ์
กบัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ พบิูล ทปีะปาล 
(2545: 156 –159) ทีก่ล่าวว่า แรงจูงใจทีเ่กดิจากเหตุผล เกดิจากการใคร่ครวญ พนิิจพจิารณาของผูซ้ือ้อย่างมเีหตุผล
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ก่อนว่าท าไมจงึซื้อสนิคา้ ชนิดนัน้ แรงกระตุ้นประเภทนี้เป็นสิง่ส าคญัในการกระตุ้นความรู้สกึ ให้เกดิความอยาก คอื 
ยากได ้อยากไป อยากจะเป็น อยากจะสมัผสั สนิคา้และบรกิารนัน้ๆ เปรยีบไดก้บัการเขา้มาประกอบพธิกีรรมทางศาสนา 
กบัทางวดัท่าไมท้ีท่ าใหผู้ท้ีเ่ขา้มาประกอบพธิกีรรม เกดิความรู ้ความเขา้ใจในหลกัธรรม ค าสอนของศาสนาพุทธมากขึน้ 
ซึง่กเ็ป็นอกีวธิทีีจ่ะช่วยส่งเสรมิ พระพุทธศาสนาต่อไป และนอกจากนี้การทีไ่ดส้นทนาธรรมกบัพระอาจารย ์ภายในวดัท่าไม้ 
กท็ าใหไ้ดข้อ้คดิดีๆ  หรอืมุมมองแนว ความคดิทีแ่ตกต่างไป ท าใหเ้กดิสต ิและเกดิปัญญา หรอืแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
เกิดความเข้าใจและมองสิง่ต่างๆ รอบตัวอย่างมีเหตุและผลมากขึน้ รวมถงึการสอน ในการท าสมาธ ิหรอืนัง่สมาธนิัน้ 
ท่านสามารถน าไป ปฏบิตัไิดด้ว้ยตนเองทีบ่า้นหลงัจากไดร้บัฝึกอบรม หรอืค าแนะน า ทีถู่กวธิจีากวดัท่าไม ้ 
 3.2 ปัจจยัด้านแรงจูงใจ ด้านอารมณ์ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการประกอบพธิกีรรม ทางศาสนา
ของชาวไทย ณ วดัท่าไม ้จ.สมุทรสาคร อย่างมนียัส าคญัที ่0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน ทีต่ัง้ไว ้และกส็อดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ฤทยั เตชะบูรณเทพาภรณ์ (2554) ทีศ่กึษาเรื่อง แรงจูงใจ และปัจจยัทางการตลาดบนเฟซบุค (Facebook) 
ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจงูใจดา้นอารมณ์บนเฟซบคุ 
มีผลสมัพนัธ์ กบัการตัดสนิใจซื้อสนิค้าและบริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของ         
เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า แรงจูงใจเกิดจากจิตใจภายในที่ถูกกระตุ้นด้วยความรู้สึกต่างๆ เช่น รู้สึกเครียด                  
รู้สกึหงุดหงิด ซึ่งสิง่เหล่านี้ เป็นสญัญาณบ่งบอกความต้องการ เปรียบเทียบได้กบัความรู้สกึ เชื่อมัน่และศรทัธา รวมถึง
ความรูส้กึผ่อนคลาย สบายใจ หลงัจากไดเ้ขา้ร่วมพธิกีรรมทางศาสนาทีว่ดัท่าไมจ้ดัขึน้  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากวิจยั 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ที่มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ว ัดท่าไม้ มีปัจจัยด้านต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์                        
ต่อพฤตกิรรม ในการประกอบพธิกีรรมทางศาสนา ณ วดัท่าไม ้จ. สมุทรสาคร โดยน าขอ้มูลทีไ่ด้จากการวจิยั มาเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงพัฒนาวัดท่าไม้ เพื่อผู้มาประกอบพิธีกรรม ทางศาสนาได้รับความสะดวก และความ
ตอบสนองความตอ้งการ สงูสดุของผูม้าวดัท่าไม ้โดยผูว้จิยั มขีอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวจิยั ดงันี้ 

1. ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 7 ดา้นจากผลการวจิยั ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะแต่ละดา้น ดงันี้ 
 1.1 ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด ถงึแมว้่าวดัจะเป็นองคก์รไม่แสวงหาผลก าไร แต่เรื่องของการสง่เสรมิ
ทางการตลาดกถ็อืเป็นสิง่ส าคญัเพราะสิง่นี้ทีท่ าใหค้นทัว่ไปรูจ้กัวดัท่าไมเ้พิม่มากขึน้ โดยผ่านการประชาสมัพนัธใ์นรูปแบบ 
ต่างๆ อาทเิช่น การกระจ่ายขา่วสารผ่านสื่อ Social Network การท าป้ายไวนิลตามจุดต่างๆ ภายในจดัหวดัสมุทรสาคร 
และจงัหวดัใกลเ้คยีง รวมถงึการท าคลปิวดีโีอแนะน าเพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์กจิกรรมต่างๆ และเชญิชวน ผูท้ีส่นใจ 
มาร่วมประกอบพธิกีรรมทางศาสนา ทีท่างวดัจดัขึน้ อาทเิช่น การสวดมนต์ขา้มปี การปฏบิตัธิรรม พธิกีรรมครอบครู 
เป็นต้น เพราะจากผลการวจิยั พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด บรกิารดา้นการส่งเสรมิทางการตลาดมคีวามสมัพนัธ์ 
กบัพฤตกิรรมการเขา้มา ประกอบพธิกีรรมทางศาสนาทีว่ดัท่าไม ้
 1.2 ด้านสถานที่ ถึงแม้คนที่เดนิทางมาท าบุญที่วดัท่าไม้จะศกึษาเสน้ทางการเดนิทางมาก่อนแล้วนัน้             
แต่เพื่อไม่เป็นการไม่ประมาณ ทางวดัควรกท็ าป้ายบอกทางไปวดัเป็นระยะๆ ทุกเสน้ทาง การเดนิทาง รวมถึงมกีาร             
ท าป้ายบอกทางไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ในส่วนต่างๆ ภายในวดั อย่างชดัเจน หากแม้มีส่วนใดส่วนหนึ่ง
เสยีหายกค็วรรบีซ่อมแซมแกไ้ขโดยเรว็ เพราะจากผลการวจิยัพบว่าปัจจยัส่วนประสม ทางการตลาดบรกิารดา้นสถานทีม่ี
ความสมัพนัธ ์กบัพฤตกิรรมการเขา้มา ประกอบพธิกีรรมทางศาสนา ที่วดัท่าไม ้
 1.3 ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร เนื่องจากการประกอบ พธิกีรรมทางศาสนาทีว่ดัท่าไมจ้ะมเีอกลกัษณ์เฉพาะ 
ทีแ่ตกต่างจากวดัอื่น แต่ยงัคงวธิปีฏบิตัติามหลกัของศาสนาพุทธ ดงันัน้ทางวดัควรยดึสิง่เหล่านี้ และพฒันาใหด้ยีิง่ๆ ขึน้ไป 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การปฏบิตัธิรรม การใหค้วามรูด้า้นพุทธศาสนาใหก้บัผูท้ีส่นใจ เพราะจากผลการวจิยัพบว่า ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารมคีวามสมัพนัธ ์กบัพฤตกิรรมการเขา้มา ประกอบพธิกีรรม 
ทางศาสนาทีว่ดัท่าไม ้
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 1.4 ดา้นสภาพแวดลอ้มการบริการ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกสบายใหก้บัผูท้ีม่าวดัท่าไม ้ทางวดั
ควรเพิม่โต๊ะ เก้าอี้ ส าหรบัให้นัง่พกัผ่อนภายในวดัมากขึน้เพื่อรองรบักบัจ านวนผู้ที่เขา้มาท าบุญที่วดั และเพิม่รถเขน็            
เพื่อ อ านวยนความสะดวกใหแ้ก่ คนพกิาร และคนชรา ที่เข้ามาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาภายใน วดัท่าไม ้เพราะ
จากผลการวจิยัพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านสภาพแวดล้อมการบริการ มีความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการเขา้มาประกอบพธิกีรรมทางศาสนา ทีว่ดัท่าไม้ 
 1.5 ดา้นราคา ภายในบรเิวณวดัท่าไมไ้ดม้กีารจดัจ าหน่าย ดอกไม ้ธูป เทยีน รวมถงึวตัถุมงคลรูปแบบ
ต่างๆ ในสว่นนี้ทางวดัควรใหค้วามส าคญัหมัน่ตรวจสอบควบคุมสนิคา้ ทีน่ าเขา้มาจ าหน่ายภายในวดั ใหม้รีาคาทีเ่หมาะสม 
และมีป้ายบอกราคาชดัเจน อยู่เสมอ เพื่อที่ผู้เข้ามาประกอบ พิธีกรรมทางศาสนาที่วดัเกดิความสบายใจในการซื้อ              
หรอืบูชา สิง่นัน้ๆ ไม่ว่าจะเป็น สิง่ทีใ่ชใ้นการประกอบพธิกีรรมทางศาสนา หรอืวตัถุมงคลต่างๆ เพราะจากผลการวจิยั
พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคามคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้มา ประกอบพธิกีรรม             
ทางศาสนาทีว่ดัท่าไม ้
 1.6 ด้านกระบวนการบริการ ผลการวิจยัในด้านนี้เป็นที่พึงพอใจมากส าหรบัผูท้ีเ่ขา้มาท าพธิกีรรมทาง
ศาสนาทีว่ดัท่าไม ้ไม่ว่าจะเป็นการแจง้วนัเวลาทีแ่น่นอน ในการประกอบพธิกีรรมทางศาสนา แต่ละครัง้ โดยแต่ละครัง้มี
ช่วงระยะเวลาทีเ่หมาะสม ในการประกอบ พธิกีรรมนัน้ๆ ซึง่พธิกีรรมทางทีท่างวดัจดัขึน้สว่นใหญ่จะตรงกบัความต้องของ 
ผูม้าปฏบิตัธิรรม โดยมกีารแจง้ระเบยีบ ขัน้ตอน และการปฏบิตัติน ทีถู่กต้องอย่างชดัเจน ท าใหเ้กดิความเขา้ใจทีต่รงกนั 
จงึท าใหม้ผีูม้าประกอบพธิกีรรมทางศาสนาเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากทางวดัมกีารแจง้ วนัเวลาที่แน่นอนในการประกอบ
พธิกีรรมทางศาสนาในแต่ละครัง้ ท าใหผู้ท้ีส่นใจมกีารเตรยีมตวัและวางแผนในการเดนิทางมาร่วมประกอบพธิกีรรมทาง
ศาสนาทีท่างวดัท่าไมไ้ดจ้ดัขึน้ เพราะจากผลการวจิยั พบว่าปัจจยัส่วนประสม ทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการ 
บรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเขา้มา ประกอบพธิกีรรมทางศาสนาทีว่ดัท่าไม้ 
 1.7 ดา้นบุคลากร ผลการวจิยัในดา้นนี้เป็นทีพ่งึพอใจ มากส าหรบัผูท้ีเ่ขา้มาท าพธิกีรรมทางศาสนาทีว่ดั
ท่าไม ้ไม่ว่าจะเป็นเจา้ทีท่ีค่อยใหบ้รกิารตามจุดต่างๆ พระสงฆ ์แม่ช ีภายในวดัทีป่ฏบิตัติวัเป็นตวัอย่างทีด่ ีและคอยให้
แนวคดิ วธิปีฏบิตัต่ิางๆ รวมถึงหลกัธรรมค าสัง่สอนที่ฟังแล้วเข้าใจ และสามารถน าไปปฏบิตัไิด้จรงิในชวีติประจ าวนั             
จงึท าให ้มคีนสนใจแล้วเขา้มาร่วมประกอบพธิกีรรมทางศาสนา กบัทางวดัท่าไมม้ากขึน้ เพราะจากผลการวจิยั พบว่า
ปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านบุคลากรมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการเข้ามาประกอบพิธีกรรม                
ทางศาสนาทีว่ดัท่าไม ้
 จากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ทัง้ 7 ด้าน ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการเลอืกมาประกอบ
พธิกีรรมทางศาสนาของชาวไทย ณ วดัท่าไม ้จ.สมุทรสาคร ซึง่ในภาพรวมหากทางวดั สามารถรกัษามาตรฐานการดแูล 
และการบรหิารจดัการ และคอยพฒันาสิ่งต่างๆ ภายในวดั ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของหลกัธรรมค าสัง่สอน แนวทางปฏบิตั ิ
วธิกีารหรอืพธิกีรรมต่างๆ ทีท่างวดัจดัขึน้ สถานทีใ่นการประกอบพธิกีรรมทางศาสนา การประประชาสมัพนัธข์า่วสารต่างๆ 
การใหค้วามช่วยเหลอื สิง่อ านวยความสะดวก ต่างๆ ภายในวดั รวมไปถงึค่าใชจ้่ายใชท้ี่เกดิขึน้ในขณะมาประกอบพธิกีรรม 
ทางศาสนาทีว่ดัท่าไม ้ซึง่จะสง่ผลต่อผูท้ีม่าประกอบพธิกีรรมทางศาสนาทีว่ดัท่าไมเ้กดิความประทบัใจ เกดิความศรทัธา 
แลว้น าไปบอกต่อเชญิชวนผูท้ีรู่จ้กัเขา้มาลองสมัผสัพธิกีรรมทางศาสนาทีท่างวดัท่าไม ้จดัขึน้  

2. ปัจจยัดา้นแรงจงูใจทัง้ 2 ดา้น จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะแต่ละดา้นดงันี้ 
 2.1 ปัจจยัดา้นแรงจูงใจทัง้ดา้นเหตุผล ผลการวจิยัในดา้นนี้เป็นทีพ่งึพอใจมากส าหรบั ผูท้ีเ่ขา้มาท าพธิกีรรม 
ทางศาสนาทีว่ดัท่าไม ้ไม่ว่าเป็นเรื่อง หลกัธรรมค าสัง่สอนศาสนาพุทธทีส่ามารถถ่ายทอดออกมาใหเ้ขา้ใจมากขึน้ ไดแ้นวคดิ 
แนวทางปฏบิตั ิหรอืแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ทีเ่ขา้มาในชวีติ ซึง่สิง่เหล่านี้ท าใหผู้ท้ีเ่ขา้มาประกอบพธิกีรรมทาง 
ศาสนาทีว่ดัท่าไมเ้กดิความเลื่อมใสศรทัธา ในรูปแบบวธิกีารถ่ายทอด วธิกีารสอน จงึเลอืกทีจ่ะมาท าประกอบพธิกีรรม
ทางศาสนากบัทางวดัท่าไม ้เพราะจากผลการวจิยัพบว่าปัจจยัดา้นแรงจงูใจทัง้ดา้นเหตุผลมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม 
การเขา้มาประกอบพธิกีรรมทางศาสนา ทีว่ดัท่าไม ้
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 2.2 ปัจจยัดา้นแรงจงูใจทัง้ดา้นอารมณ์ ผลการวจิยัในดา้นนี้เป็นทีพ่งึพอใจมากส าหรบัผูท้ีเ่ขา้มาท าพธิกีรรม 
ทางศาสนาทีว่ดัท่าไม ้ไม่ว่าเป็นเรื่อง ขัน้ตอนในการประกอบพธิกีรรมทางศาสนาทีท่ าใหเ้กดิความรูส้กึเชื่อมัน่และศรทัธา 
หลงัจากการเขา้ร่วมพธิกีรรมทางศาสนาต่างๆ แลว้ ท าใหเ้กดิความรูส้กึผ่อนคลาย สบายใจ รวมถงึเกดิความเชื่อมัน่             
ในตัวเองให้สามารถก้าวผ่านปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต บางคนที่เข้ามาขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี่วดัท่าไม้             
กเ็ชื่อมัน่ ว่าค าขอนัน้สามารถสมัฤทธิผ์ลไดด้งัปรารถนา จงึท าใหผู้ค้นเกดิความเชื่อ และเลื่อมใสศรทัธา จงึเลอืกทีจ่ะเขา้มา
ประกอบ พิธีกรรมทางศาสนากับทางวัดท่าไม้ เพราะจากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจทัง้ด้านอารมณ์                
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม การเขา้มาประกอบพธิกีรรมทางศาสนา ทีว่ดัท่าไม้ 

จากปัจจยัดา้นแรงจูงใจทัง้ดา้นเหตุผล และดา้นอารมณ์ มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการการประกอบพธิกีรรม 
ทางศาสนาของชาวไทย ณ วดัท่าไม ้จ.สมุทรสาคร จะเหน็ไดว้่า ความคดิเหน็ ทัง้ 2 ดา้น มคีวามสมัพนัธต่์อการเลอืก
เขา้มาประกอบพธิกีรรมทางศาสนาทีว่ดัท่าไม ้ซึง่บุคคลทีเ่ลอืก มาวดัท่าไม ้มคีวามหลากหลายทัง้ดา้นเพศ อายุ อาชพี 
รายได ้และระดบัการศกึษา ทีแ่ตกต่างกนั นัน่แสดงใหเ้หน็ว่า กระบวนการ และแนวทางการประกอบพธิกีรรมทางศาสนา 
ของทางวดั เป็นทีย่อมรบั ของคนโดยทัว่ไป เพราะนอกจากทางวดัจะสอนใหใ้หเ้กดิความเชื่อและความศรทัธาในพุทธ
ศาสนาแลว้ ยงัสอนควบคู่ไปกบัหลกัวทิยาศาสตรท์ีใ่หเ้ชื่อในเรื่องของเหตุ และผลทีเ่กดิจากการการกระท าของเราเอง 
ซึ่งสิง่เหล่านี้ทางวดัควรปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ ที่มาเขา้ร่วมพธิกีรรม ทางศาสนา เกดิความเขา้ใจถงึหลกัธรรมค าสอน 
ของศาสนาพุทธ และพธิกีรรมทางศาสนาทีถู่กตอ้งเพื่อใหส้ิง่ดงีามเหล่าน้ีอยู่คู่คนไทย สบืต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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ในงานวจิยันับตัง้แต่เริม่ต้นจนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้เสรจ็เรยีบร้อยสมบูรณ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารยจ์ติอุษา 
ขนัทอง และอาจารยน์าฏอนงค ์นามบุดด ีทีไ่ดก้รุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถามรวมทัง้ คณาจารยภ์าควชิา 
บริหารธุรกจิ และอาจารย์ทุกท่าน ที่ไดก้รุณาสัง่สอนความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ 
ที่ดี อีกทัง้แง่คิดต่างๆ ที่มีประโยชน์แก่ผู้วิจยัและ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน               
ทีค่อยช่วยเหลอื อ านวยความสะดวก ในตลอดระยะเวลาทีไ่ดศ้กึษาจนครบหลกัสตูร  

ขอขอบพระคุณ เจา้อาวาส และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งทุกคนของวดัท่าไม ้จ.สมุทรสาคร ทีม่สีว่นส าคญัอย่างยิง่
ในการท าวจิยัในครัง้นี้ รวมทัง้ขอ้มลูทีส่นบัสนุนงานวจิยั และเอือ้เฟ้ือสถานทีใ่นการเกบ็รวมรวมขอ้มลูเพื่อการวจิยัในครัง้นี้   

ท้ายสุดนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา พี่สาวและพี่ชายทัง้ 4 ของผู้วิจยัที่คอยสนับสนุนและส่งเสรมิ             
เรื่องการศกึษา รวมทัง้ค าแนะน าอนัเป็นประโยชน์ รวมทัง้รุ่นพีห่ลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติการจดัการรุ่น 15 และ
เพื่อนร่วมรุ่นหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติการจดัการรุ่น 16 ทีค่อยใหก้ารสนับสนุน ขอ้มูลข่าวสาร และขอบคุณเพื่อนๆ 
ทุกคน รวมถงึพี่ๆ  น้องๆ ทีท่ างานและผูป้รารถนาด ีทีค่อยใหก้ าลงัใจตลอดจนช่วยเหลอืเรื่องต่างๆ ทีจ่ะน ามาสู่งานวจิยั
ในครัง้นี้ 
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