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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และระดับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว และผู้มาเยือนในถนนคนเดินไทหล่ม อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรม ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
นอกจากนี้ยังศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมาตรการการจัดการ และป้องกันด้านการท่องเที่ยว โดยมีกลุ่มอย่างคือ ประชากรที่
เคยท่องเที่ยวในถนนคนเดินไทหล่ม จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีการตอบแบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน คือ Independent Sample T-test, ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) และสถิติ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Correlation) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่คือ 
นักท่องเที่ยวเพศหญิง อายุต่ ากว่า 25 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยกลุ่มอาชีพที่มากที่สุด 
คือ นักเรียน/นักศึกษา และพ านักอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ รองลงมาคือ กรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งมักเคยมาท่องเที่ยวมากกว่า 
3 ครั้ง รายได้โดยส่วนใหญ่คือต่ ากว่า 15,000 บาท โดยมากมีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อน นอกจากน้ีจากผลการวิเคราะห์ยังแสดง
ให้เห็นว่าการเดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนๆ รองลงมา คือ  เดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัว ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน 
มีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในถนนคนเดินไทหล่ม อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนด้านภาพลักษณ์
ที่เกิดจากการรับรู้ (Cognitive Image)  ภาพลักษณ์ความเป็นเอกลักษณ์ (Unique Image) และด้านมาตรการการจัดการและ
ป้องกันความเสี่ยงภัยด้านการท่องเที่ยว ก็พบว่ามีความสัมพันธ์กับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในถนนคนเดิน          
ไทหล่ม อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์เช่นกัน ดังนั้น ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญในการ
พัฒนาสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม ควรมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเกิด
ประสบการณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว ทั้งในส่วนของความบันเทิง ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ภายในสถานที่ท่องเที่ยว ควร
ผลักดันอัตลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชนให้โดดเด่นเป็นที่น่าประทับใจ ด้านสถานที่ต้องจัดให้มีที่จอดรถอย่างเพียงพอและ
ปลอดภัย และให้ความส าคัญกับความสะอาดเรียบร้อยภายในพ้ืนท่ี จัดให้มีที่นั่งอย่างเพียงพอและไม่แออัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ที่จ าเป็นต้องตระหนักในความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ          
มากยิ่งข้ึน 
_____________________________________ 
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คําสําคัญ: ถนนคนเดินไทหล่ม ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
 

ABSTRACT 
 
 The objectives of this research are to study the levels of tourism image and the levels of 
behavioral intention among tourists and visitors visiting Thai-Lom Walking Street in the Lomsak district in 
Phetchabun province by comparing the destination image and the behavioral intentions of tourists, and to 
study the relationship between tourism management and preventive measures for tourism risks. The 
sample consisted of 400 people who had visited Thai-Lom Walking Street in Phetchabun province. A 
questionnaire was used as a research instrument for data collection. The data were then analyzed using 
statistics to determine frequency, percentage, mean, standard deviation, as well as statistics to test the 
hypothesis, including an independent sample t-test, One-Way Analysis of Variance and Pearson 
Correlation. According to data analysis results, most of the targets were female tourists, less than 25 years 
of age, single, and with a Bachelor’s degree. Most of them were students living in Phetchabun, followed 
by those who live in or in the outskirts of Bangkok. They typically visited the Walking Street more than 
three times. Their monthly income was below 15,000 Baht. The purpose of their visit was traveling for 
pleasure. Furthermore, the results of the analysis revealed that most people preferred travelling with 
friends, followed by travelling with family. The hypothesis test results indicated that differences in 
individual characteristics, i.e., gender, age, marital status, education level, career, monthly income had an 
effect on the behavioral intention of tourists visiting Thai-Lom Walking Street.  With regard to cognitive 
image, unique image, tourism management and tourism risk prevention measures, they were also 
associated with the behavioral intentions of tourists visiting Thai-Lom Walking Street. The results of the 
research indicated that management executives, and business operators, including relevant people, 
should prioritize the development of tourist attractions responding to the demands of the target group in 
an appropriate manner. An emphasis should be placed on enhancing tourists to have good experience in 
terms of entertainment, products and services in tourist attractions and community identity should be 
promoted to be outstanding and impressive. Moreover, tourist attractions should have sufficient and safe 
parking areas and cleanliness in public places should be a high priority, for example adequate and 
uncrowded seating areas, especially during the COVID-10 epidemic. For these reasons, an awareness 
campaign on tourist safety should be launched. 
 
Keywords: Thai-Lom Walking Street, Behavioral Intention, Destination Image 
 

บทนํา 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยปัจจุบันมีการขยายตัวสูง ซึ่งมีส่วนท าให้เกิดก่อให้เกิดการจ้างงานและการ
กระจายรายได้ไปสู่ชุมชน นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังเป็นกุญแจส าคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม 
การขนส่ง รวมทั้งส่งเสริมการค้าและการลงทุนอีกด้วย ปัจจุบันรูปแบบการท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลงไป โดยกระแสความ
รับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ประเพณี รวมถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมก าลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว และ
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แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ถูกปรับเปลี่ยนสภาพไปสู่การจัดการที่สอดรับกับประเพณี วัฒนธรรม ชุมชน 
ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิตตลอดจนความเป็นอยู่ของชุมชน  
 จากสถิตินักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นตามหัวเมืองใหญ่ของประเทศใน 3 จังหวัดที่ผู้คนให้ความสนใจมากที่สุด ได้แก่ 
ชลบุรี ภูเก็ต และเชียงใหม่ พบว่ามีจ านวนนักท่องเที่ยวสูงถึง 8.1 ล้านคน 7.6 ล้านคน และ 4.6 ล้านคน ตามล าดับ ท าให้เกิด
ปัญหาการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวอย่างมาก ส่งผลให้การกระจายรายได้สู่แหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ ในประเทศได้น้อย  
เมืองรอง เป็นมักเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มักจะถูกเมินจากนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ  แต่ในปัจจุบันเมืองรองก าลังกลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเพชรเม็ดงามที่รอให้นักท่องเที่ยวออกไปค้นหาบรรยากาศที่แปลกใหม่ วัฒนธรรมที่หลากหลาย และวิถีชีวิตของผู้คน
ในท้องถิ่น รวมถึงการไปพักผ่อนนอกฤดู หรือ ในวันธรรมดาจากเป็นตัวเลือกอาจเป็นตัวเลือกท่ีดีอย่างหนึ่งส าหรับผู้ที่ต้องการ
หลีกหนีความวุ่นวายจากเมืองใหญ่ พร้อมทั้งได้ซึมซับบรรยากาศของชุมชน จะเป็นอีกหนึ่งค าตอบของการท่องเที่ยวในปัจจุบัน 
 ถนนคนเดิน เป็นหนึ่งในแนวความคิดการพัฒนาเมืองและการใช้ประโยชน์จากพื้นที่เมืองให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ชุมชน ในหลายประเทศถนนคนเดินได้กลายเป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นแหล่งรวมงานศิลปะ แหล่งรวมศิลปิน โดยเป็นเวทีใช้ใช้
แสดงออกของศิลปินอิสระมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานด้านดนตรี จิตรกรรม วรรณศิลป์ ซึ่งมักจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวต่างชาติ และชาวไทยให้เข้ามาท่องเที่ยวอย่างล้นหลาม 
 หล่มสัก เป็นเมืองขนาดเล็กที่น่าอยู่ มีความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิถีการด ารงชีวิต ประเพณีท้องถิ่น เครื่อง
แต่งกายพื้นเมือง รวมทั้งอาหารการกินที่หลากหลาย และที่ส าคัญคือการมีวัฒนธรรมด้านภาษาท้องถิ่นซึ่งมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว หล่มสักยังเป็นแหล่งชุมชนแห่งอารยธรรมที่เก่าแก่กว่า 120 ปี อีกทั้งยังมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและทรงคุณค่า ที่
สามารถผสมผสานความกลมกลืนของบรรพบุรุษได้อย่างลงตัว มีเอกลักษณ์ในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เพื่อสืบทอด
วัฒนธรรมที่ดีงามไปยังลูกหลาน 
 ทางเทศบาลเมืองหล่มสักได้มีการจัดกิจกรรม “ถนนคนเดินไทหล่ม” บริเวณ ถ.รณกิจ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ทุก
เย็นวันเสาร์ ระหว่างเวลา 17.00-21.00 น. โดยถนนคนเดินไทหล่มเริ่มต้นที่วงเวียนหอนาฬิกาซึ่งเป็นสถานที่เก่าแก่ที่อยู่คู่
ชุมชนมาอย่างช้านาน ตลอดสองฝั่งถนนยังคงความดั้งเดิมของวิถีชุมชนตลอดจนบ้านเรือนไม้โบ ราณ ไว้อย่างกลมกลืน
ผสมผสานกับสีสันความคึกคักของถนนคนเดินไทหล่ม รวมถึงมีการออกร้านแสดงและจัดจ าหน่ายสินค้าจากชุมชนในอ าเภอ
หล่มสัก เพื่อแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีการเปิดพิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ที่มีการรวบรวม
ของใช้ของคนหล่มสักในยุคเก่าไว้ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในบริเวณถนนคนเดินมีการน าอาหารและขนม
พื้นเมืองที่ขึ้นช่ือและสินค้าอื่นๆ มาจ าหน่ายหลากหลายชนิด นอกจากนี้บริเวณท้ายสุดของถนนคนเดินยังมีการจัดกิจกรรมร า
วงย้อนยุค ซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านที่แสดงออกถึงความเบิกบาน ความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด อีกทั้งยังเป็น
กิจกรรมที่ท าให้ย้อนนึกถึงอดีตของชุมชนได้เป็นอย่างดี 
 ที่ผ่านมาด้วยความร่วมมือร่วมใจระหว่างเทศบาลเมืองหล่มสักกับผู้คนในชุมชนท าให้กิจกรรมถนนคนเดินไทหล่ม 
สามารถด าเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ดังนั้นการวิจัยนี้จึงต้องการถอดบทเรียนและความส าเร็จของการ
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อหาแนวทางท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวซ้ า และบอกต่อเรื่องราวดี ๆ ของชุมชน
ให้กับบุคคลอื่นได้มาท่องเที่ยวต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และระดับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และผู้มาเยือนใน
ถนนคนเดินไทหล่ม อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และผู้มาเยือนในถนนคนเดินไท
หล่ม อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ ์
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวท่ีเดินทาง
ท่องเที่ยว และผู้มาเยือนในถนนคนเดินไทหล่ม อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมาตรการการจัดการ และป้องกันด้านการท่องเที่ยว และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยว และผู้มาเยือนท่ีเดินทางท่องเที่ยวในถนนคนเดินไทหล่ม อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ลักษณะส่วนบุคคล อันได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อาชีพ และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน   
มีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในถนนคนเดินไทหล่ม อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  2. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้ ประกอบด้วย ด้านคุณภาพของประสบการณ์ ด้านเสน่ห์ของการท่องเที่ยว                 
ด้านสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านความบันเทิง ด้านวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวในถนนคนเดินไทหล่ม อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  3. ภาพลักษณ์ความเป็นเอกลักษณ์ ประกอบด้วย ด้านความเป็นพื้นเมือง ด้านการเป็นจุดมุ่งหมายปลายทาง ด้าน
สถานที่น่าสนใจในท้องถิ่น มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในถนนคนเดินไทหล่ม อ าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 4. มาตรการการจัดการ และป้องกันความเสี่ยงภัยด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านการเดินทาง 
ความเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บ ความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในถนนคน
เดินไทหล่ม อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ วชิรวัชร งามละม่อม (2558) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นความหลาก
หลากของภูมิหลังของแต่ละบุคคล เป็น ลักษณะโครงสร้างทางร่างกาย ชีววิทยาและสังคม เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ 
เป็นตัน โดยจะ แสดงถึงความเป็นมา ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ลักษณะของแต่ละ บุคคลจะ
แตกต่างกันออกไปตามภูมิหลังและพฤติกรรมการแสดงออก” โดยวิเคราะห์จากปัจจัย ดังนี้ 
 1. เพศ (Sex) ที่แตกต่างกันส่งผลให้แต่ละบุคคลนั้นมีพฤติกรรมและการสื่อสารที่ แตกต่างกัน โดยเพศหญิงจะมี
แนวโน้มในความต้องการรับส่งข่าวมากกว่าเพศชาย ขณะที่เพศชาย ไม่เพียงต้องการเพียงรับส่งข่าว แต่ยังต้องการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีหลังจากด้วย นอกจากนี้ เพศหญิงและเพศชายยังมีความแตกต่างกันในด้านค่านิยม คว ามคิด ทัศนคติ 
รวมถึง บทบาททางสังคมอีกด้วย  
 2. อายุ (Age) ที่แตกต่างกันนั้นจะมีความคิดและประสบการณ์การใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน เช่น บุคคลที่มีอายุน้อยจะมี
ความคิดเป็นอิสระมากกว่า ในขณะที่ผู้ที่อายุมากจะมีลักษณะการใช้สื่อเพื่อแสวงหาความรู้มากกว่าความบันเทิง  
 3. การศึกษา (Education) ท าให้แต่ละบุคคลมี ทัศนคติ ความคิด และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน บุคคลที่การศึกษาสูง
มักมีความกว้างขวางในการเปิดรับข่าวสารและมีความเข้าใจในการสื่อสารมากกว่าบุคคลที่มีการศึกษาที่น้อยกว่า ซึ่งนับเป็นข้อ
ได้เปรียบอย่างหนึ่ง 
 4. สถานะทางสังคม และเศรษฐกิจ (Social Status and Economic) ที่จะส่งผลให้การแสดงพฤติกรรมออกมา
แตกต่างกันนั้น เกิดจากรายได้และอาชีพที่ต่างกัน อันเกี่ยวเนื่องมาจากทัศนคติ ประสบการณ์ เป้าหมายที่ต่างกันไปในแต่ละ
บุคคล 
 การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2558) ให้ความหมายของค าว่าการท่องเที่ยว ว่าคือ การเดินทางที่มี
รูปแบบหลากหลาย ไม่เฉพาะเจาะจงเพียงแต่การพักผ่อนหย่อนใจ หรือเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงเพยงเท่านั้น แต่ยังหมายถึง
กิจกรรมการเดินทางต่างๆ เช่น เดินทางไปส าหรับหาความรู้ อบรม สัมมนาหรือประชุมสัมมนา การกีฬา การติดต่อเจรจาทาง
ธุรกิจ ไปจนถึงการเยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง เหล่านี้ก็ถือเป็นการท่องเที่ยวทั้งสิ้น ฉะนั้นปรากฏการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวใน
ปัจจุบันจึงเป็นภาพใหญ่ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 
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 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด และคณะ (2556) ได้อธิบายว่า ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเป็นภาพ
แทนในความคิดรายบุคคลของนักท่องเที่ยว เป็นความรู้ความเชื่อ ความรู้สึก ความเข้าใจ และการรับรู้โดยรวม ท่ีมีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง โดยปัจจัยที่ท าให้เกิดภาพลักษณ์ ได้แก่ ความสวยงาม ความสะอาด ความเป็นเอกลักษณ์ และความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของแหล่องท่องเที่ยว ความเป็นมิตรของคนในท่องถิ่น และคุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวก  
 วุฒิชาติ สุนทรสมัย (2551) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ที่มีผลการท่องเที่ยวจ าแนก ออกเป็น 8 ด้าน ดังน้ี  
   1. ด้านประสบการณ์ หมายถึง ความสะดวกสบายที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ราคา
ที่พักมีความเหมาะสม การมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สร้างความประทับใจ และได้รับความสนุกสนานในการท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ  
   2. ด้านสิ่งดึงดูดใจ หมายถึง วัฒนธรรมรวมถึงธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยว 
การจดจ าช่ือสถานท่ีท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความงดงามทรงคุณค่า  
  3. ด้านราคาและสภาพแวดล้อม หมายถึง ราคาที่พักท่ีมีความเหมาะสม แหล่งท่องเที่ยวมีสภาพอากาศท่ีดี
ไม่มีมลพิษ มีความสะอาดไม่มีสิ่งปฏิกูลและการจัดสถานท่ีให้เหมาะสมกับธรรมชาติโดยรอบอย่างเป็นระเบียบสวยงาม  
  4. ด้านการพักผ่อนและผ่อนคลาย หมายถึง สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจได้ดี ไม่แออัด และไม่วุ่นวาย  
  5. ด้านความน่าตื่นเต้นและการผจญภัยหมายถึงสถานที่ทีสามารถค้นพบและท าสิ่งที่ ตื่นเต้นแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงผจญภัยได้ เช่น การเดินป่า ไต่เขา เป็นต้น  
  6. ด้านการเรียนรู้ หมายถึง ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การศึกษา เรียนรู้
ธรรมชาติและค้นพบวัฒนธรรมและวิถีชีวิตใหม่ๆ จากการเดินทางมาท่องเที่ยว  
  7. ด้านสังคม หมายถึง สภาพการเป็นอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวมีความสนใจแลวิถีชีวิตที่ คล้ายกัน มีน้ าใจและ
มีอัธยาศัยไมตรีที่ดี  
  8. ด้านช่ือเสียง หมายถึง ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและน าประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวนั้นๆ เล่าสู่เพื่อนหรือบุคคลอื่นรับฟัง 
 การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2560) กล่าวถึง ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวนั้นมี ปัจจัยที่จูงใจให้คนอยากเดินทางท่องเที่ยว 8 ประการ คือ  
  1. ความต้องการผจญภัย เมื่อมีกิจกรรมท่องเที่ยวใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น การล่องแพปีนเขา ข่ีช้าง เป็น
ต้น ย่อมมีการประชาสัมพันธ์ท าให้คนอยากลองผจญภัยกับกิจกรรมท่องเที่ยวใหม่ๆ เป็นต้น  
  2. ความต้องการค้นพบสิ่งใหม่ๆด้วยตัวเอง เป็นการทาลายความจ าเจในชีวิตประจ าวัน โดยออกเดินทางไป
ค้นหาสิ่งแปลกใหม่ในชีวิต  
  3. ความต้องการคุณค่าในการเดินทางท่องเที่ยว เป็นผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเดินทางท่องเที่ยวซึ่งผู้
เดินทางท่องเที่ยวจะรู้สึกถึงความสนุกสนานหรือความประทับใจในขณะที่ท่องเที่ยวแต่ละครั้ง 
  4. ความต้องการค้นคว้าทางวัฒนธรรม จะเห็นว่าการเดินทางท่องเที่ยวเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมของ
ประเทศที่ตนไปเที่ยว เช่น ประเพณี เทศกาล พิธีการต่างๆ หรือศาสนาแตกต่างกัน ท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้น 
  5. ความต้องการเห็นความเป็นอยู่ของเพื่อนร่วมโลก คนทั่วไปต้องการเห็นว่าผู้ที่อยู่ในประเทศที่ร่ ารวยกับ
ประเทศท่ียากจนมีความเป็นอยู่แตกต่างกันอย่างไร  
  6. ความต้องการในการยอมรับของสังคม  
  7. ความต้องการความภาคภูมิใจ การที่คนต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศต่างๆ เนื่องจากต้องการ
ให้ผู้อื่นเห็นว่าได้ไปท่องเที่ยวสถานท่ีแปลกๆ แตกต่างจากผู้อื่น 



6 
 

  8. ความต้องการยกฐานะและเกียรติภูมิ การที่ได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวไม่ว่า เพื่อวัตถุประสงค์ใด 
เช่น ท าธุรกิจ เข้าร่วมประชุม แข่งขันกีฬา เป็นต้น ล้วนแต่ท าให้ผู้เดินทางไปท่องเที่ยวเป็นคนมีเกียรติในสังคม ถือเป็นการ
ยกระดับฐานะและเกียรติภูมิของตนให้สูงข้ึนด้วย 
 ความต้ังใจเชิงพฤติกรรม ปิยภรณ์ อภิฐานฐิติ (2551) กล่าวว่า ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม หมายถึง เจตนาหรือความ
ต้องการที่จะพยายามท าพฤติกรรมนั้นๆ ส าหรับพฤติกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุมบุคคลอย่างเต็มที่ ความตั้งใจเพียงตัวเดียวก็
เพียงพอท่ีจะท าพฤติกรรมได้ นั่นคือ ยิ่งบุคคลมีความตั้งใจท่ีแน่วแน่ในการท าพฤติกรรม บุคคลยิ่งมีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม
นั้น แต่ส าหรับพฤติกรรมที่บุคคลประสบปัญหาในการควบคุมมาก ความตั้งใจ เพียงตัวเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะใช้ท านาย
พฤติกรรมได้อย่างแม่นย า อาจมีปัจจัยอื่นท่ีมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจกับพฤติกรรม ปัจจัยเหล่านี้อาจจะเป็น
โอกาสหรือทรัพยากรเช่น เวลา เงิน ทักษะ ความร่วมมือจากผู้อื่น เป็นต้น กฎเกณฑ์โดยทั่วไปมีว่า หากความตั้งใจในการจะท า
หรือพฤติกรรมมีความหนักแน่นต่ า การมีสถานการณ์ที่ไม่คาดคะเนล่วงหน้าเพียงเล็กน้อยก็อาจมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนความ
ตั้งใจของบุคคลได้ แต่ถ้าหากความตั้งใจของบุคคลมีความหนักแน่นสูง การได้รับข้อมูลใหม่มักจะไม่เพียงพอให้บุคคลเปลี่ยน
ความตั้งใจในการท าพฤติกรรมได้ 
 มาตรการการจัดการ และป้องกันด้านการท่องเที่ยว เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (2560) ได้จ าแนก
อันตรายจากการท่องเที่ยว 5 ด้าน มีดังนี้ 
  1. อุบัติเหตุ เป็นความเสี่ยง หรือ ภัยที่พบเห็นได้บ่อยที่สุด อาจจะเป็นอุบัติเหตุจากการจราจร หรือ 
อุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่จะเกิดในฤดูเทศกาลส าคัญต่าง ๆ หรือ เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่าง
ท่องเที่ยว เช่น ปีนเขา ล่องแก่ง เที่ยวน้ าตก ด าน้ า เป็นต้น 
  2. อันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวบ่อยเช่นกัน ชนิดของอุบัติเหตุ  
ได้แก่ การหลอกลวง การโจรกรรม ตลอดจนการท าร้ายร่างกาย 
  3. โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ อุบัติเหตุลักษณะนี้ อาจมาจากโรคประจ าตัวของนักท่องเที่ยวเอง ได้แก่ โรค
ประจ าตัว สุขภาพไม่แข็งแรง พักผ่อนน้อยก่อนเดินทางท่องเที่ยว หรือ อาจจะเป็นโรคระบาดที่ระบาดในขณะที่นักท่องเที่ ยว
เดินทางท่องเที่ยว  
  4. อันตรายจากสิ่งแวดล้อม สภาพอากาศ สัตว์ต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเจ็บป่วย หรือ อุบัติเหตุ
เกิดจากสภาพอากาศท่ีร้อนจัด หรือ หนาวจัดของประเทศจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว หรือ อาจจะได้รับอุบัติเหตุจากสัตว์
อันตรายในแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ งูพิษ แมงกะพรุนทะเล ตะขาบ งู หรือ สัตว์มีพิษอ่ืน ๆ  
  5. สภาวะเครียด และสุขภาพจิตไม่ดี อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หรือ เกิดสภาวะ
เครียดก่อนเดินทางท่องเที่ยว มีสาเหตุมาจากหลงทาง ทะเลาะกับเพื่อน โรงแรมไม่สะอาด การบริการต่าง ๆ ผิดความคาดหวัง 
ถูกเอารัดเอาเปรียบระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว เป็นต้น 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาวิจัย คือ กลุ่มผู้มาเยือนที่ถนนคนเดินไทหล่ม อ าเภอ
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มผู้มาเยือนที่ถนนคนเดินไทหล่ม อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ค านวณ
ขนาดตัวอย่างโดยก าหนดความเชื่อมั่นท่ี 95% และมีค่าความผิดพลาดไม่เกิน 5% และเนื่องจากไม่ทราบค่าจ านวนประชากรที่
แน่นอน จากการค านวณหาขนาดตัวอย่าง ได้ค่าของขนาดตัวอย่างเป็นจ านวน 385 ตัวอย่าง และเพิ่มกลุ่มตัวอย่าง 4% รวม
จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องและน ามาประยุกต์เป็นลักษณะและข้อค าถามในแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนท่ี 1 เป็น
แบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ของผู้



7 
 

มาเยือนที่ถนนคนเดินไทหล่ม อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และตอนที่  3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความตั้งใจ                
เชิงพฤติกรรม ของผู้มาเยือนท่ีถนนคนเดินไทหล่ม อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าเสนอตามความมุ่งหมายงานวิจัย โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ส่วน คือ 1. การ 
วิเคราะห์ เชิงเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จากแบบสอบถามทั้ ง 3 ส่วน โดยใช้ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย                   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ในส่วนที่ 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย โดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ Independent Sample T-test, ความแปรปรวนทางเดียว และ
สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  

 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ด้านเพศ พบว่า เพศหญิงจ านวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 76.5 เพศชายจ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5  
 ด้านอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ อายุต่ ากว่า 25 ปี จ านวน 154 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.5 รองลงมาอายุ 31 - 35 ปี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 ถัดมาอายุ 25 – 30 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.8 ตามล าดับ 
 ด้านสถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่สถานภาพโสด จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 รองลงมาสถานภาพสมรส/             
อยู่ด้วยกัน จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 387.8 และน้อยที่สุดคือหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จ านวน 13 คน คิดเป็น           
ร้อยละ 3.2 ตามล าดับ  
 ด้านระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมา
ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ  41.0 และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 34 คน คิดเป็น         
ร้อยละ 8.5  
 ด้านอาชีพ พบว่า กลุ่มอาชีพท่ีมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 
รองลงมาคือพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 และข้าราชการ พนักงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 ตามล าดับ 
 ด้านสถานที่พ านักปัจจุบัน พบว่า มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ มากที่สุด จ านวน 235 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.8 รองลงมาคือ กรุงเทพ และปริมณฑล จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 และภาคกลาง จ านวน 34 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.5  
 ด้านความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวถนนคนเดินไทหล่ม พบว่า ส่วนใหญ่เคยมา มากกว่า 3 ครั้ง จ านวน 318 คน            
คิดเป็นร้อยละ 79.5 รองลงมาคือมาเป็นครั้งแรกจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 ถัดมา จ านวน 2 ครั้ง มีจ านวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.3 และน้อยที่สุด จ านวน 3 ครั้ง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 
 ด้านรายได้ พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้ พบว่า กลุ่มที่มีจ านวนมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ  
ต่ ากว่า 15,000 บาท จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมากลุ่มรายได้ 15,000 – 20,000 บาท จ านวน 113 คน  
คิดเป็นร้อยละ 28.2 และรายได้มากกว่า 30,000 บาท จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3  
 ด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว พบว่า ส่วนใหญ่ พักผ่อน จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 รองลงมา 
คือ ท ากิจกรรมที่สนใจ จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 ให้รางวัลแก่ตนเอง ชดเชยกับการท างานหนักในรอบเดือน หรือ 
รอบปีที่ผ่านมา จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 เรียนรู้ ศึกษาวิถีชีวิต และวัฒนธรรมชุมชน จ านวน 39 คน คิดเป็น             
ร้อยละ 9.8 และชมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และบ้าน/อาคารโบราณจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 
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 ด้านลักษณะของการเดินทางท่องเที่ยว พบว่า ส่วนใหญ่ เดินทางท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนๆ จ านวน 190 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.5 รองลงมา คือ  เดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัว จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 เดินทางท่องเที่ยวเพียงล าพัง 
จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 และเดินทางกับคู่รัก สามี ภรรยา จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 
 ตอนที่ 2 แบบวัดภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้ 
 ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้ พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.52 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มากที่สุดคือ ด้านวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 4.61 รองลงมาคือ ด้านความบันเทิงและ
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.55 ด้านเสน่ห์ของการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย 4.54 ด้านคุณภาพของประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ย 4.51 และ
ด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.40 ตามล าดับ 
 ด้านคุณภาพของประสบการณ์ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.53 เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ใน
ระดับมากทุกที่สุดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ นักท่องเที่ยวได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้คนในแหล่งท่องเที่ยว            
มีค่าเฉลี่ย 4.67  
 ด้านเสน่ห์ของการท่องเที่ยว พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.54 เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ อาหารท้องถิ่นที่จัดจ าหน่ายภายในถนนคนเดินไทหล่ม มีความเฉพาะของอาหารประจ าถิ่น มีความสะอาด 
และมีรสชาติอร่อยถูกปาก มีค่าเฉลี่ย 4.65 
 ด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.41 เมื่อ
พิจารณารายข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สถานท่ีท่องเที่ยวมีแสงสว่างเพียงพอมีค่าเฉลี่ย 4.54 
 ด้านความบันเทิงและกิจกรรม พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.55 เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือท่านช่ืนชอบกิจกรรม การละเล่นพื้นบ้านที่แหล่งท่องเที่ยวจัดเตรียมไว้ เช่น 
กิจกรรมร าวง มีค่าเฉลี่ย 4.65 
 ด้านวัฒนธรรม พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.61 เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุดทุก
ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การท่องเที่ยวที่ชุมชนจัดสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ 
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 4.72 
 ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ความเป็นเอกลักษณ์ (Unique Image) 
 ภาพลักษณ์ความเป็นเอกลักษณ์ (Unique Image) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.58               
เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านความเป็นพื้นเมือง และด้านแหล่งท่องเที่ยวท่ีดึงดูดใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 
4.58 
 ด้านความเป็นพื้นเมือง พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.58 เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านได้รับประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของผู้คนในท้องถิ่นผ่านรูปแบบ
การท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย 4.68   
 ด้านแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.58 เมื่อพิจารณารายข้อ                 
อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านรู้สึกประทับใจ หรือ สุขใจที่ได้ท่องเที่ ยวในถนนคนเดินไทหล่ม              
มีค่าเฉลี่ย 4.68 
 ตอนที่ 4 มาตรการการจัดการและป้องกันความเสี่ยงภัยด้านการท่องเที่ยว 
 มาตรการการจัดการและป้องกันความเสี่ยงภัยด้านการท่องเที่ยว พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี                    
ค่าเฉลี่ย 4.46 เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านความเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บ              
มีค่าเฉลี่ย 4.53 รองลงมาคือ ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน มีค่าเฉลี่ย 4.50 ด้านป้องกันการเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม 
มีค่าเฉลี่ย 4.36 
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 ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.50 เมื่อพิจารณาราย
ข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สินค้า และบริการจ าหน่ายด้วยราคาที่เหมาะสมไม่เอารัดเอาเปรียบ
นักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย 4.59   
 ด้านความเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.53 เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณทางเข้า ก่อนเข้าไปภายในถนนคนเดิน       
มีค่าเฉลี่ย 4.70 
 ด้านความเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.36 เมื่อพิจารณารายข้อ             
ข้อสภาพอากาศบริเวณถนนคนเดินไทหล่ม มีความปลอดโปร่งไม่รู้สึกแออัด 4.59 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ตอนที่ 5 แบบวัดความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (Behavioral Intention) 
 ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.63 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับ              
มากที่สุดทุกด้าน โดยด้านการบอกต่อ มีค่าเฉลี่ย 4.65 รองลงมาคือ ด้านการกลับมาเที่ยวซ้ า มีค่าเฉลี่ย 4.63 
 ด้านการกลับมาเที่ยวซ้ า พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.62 เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ในอนาคตท่านจะกลับมาเที่ยวซ้ าที่ถนนคนเดินไทหล่มอย่างแน่นอน มีค่าเฉลี่ย  
4.73 
 ด้านการบอกต่อ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.65 เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุด
ทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านจะแนะน า ชักชวน และบอกต่อกับบุค คลที่ท่านรู้จักให้ มาเที่ยวถนนคนเดินไทหล่ม              
มีค่าเฉลี่ย 4.73 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน 
มีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในถนนคนเดินไทหล่ม อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  สมมติฐานที่ 1.1 เพศแตกต่างกัน มีความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการท่องเที่ยวถนนคนเดินไทหล่ม อ าเภอ             
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์แตกต่างกัน  
   ด้านการกลับมาเที่ยวซ้ า พบว่า เพศที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ด้านการกลับมา
เที่ยวซ้ าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 
   ด้านการบอกต่อ พบว่า เพศที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ด้านการบอกต่อ              
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 
   ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมโดยภาพรวม พบว่า เพศที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจเชิงพฤติกรรม             
โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 
  สมมติฐานที่ 1.2 อายุแตกต่างกัน มีความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
    ด้านการกลับมาเที่ยวซ้ า พบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ด้านการกลับมา
เที่ยวซ้ าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 
   ด้านการบอกต่อ พบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ด้านการบอกต่อ              
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 
   ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมโดยภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า 
อายุท่ีแตกต่างกัน มีความตั้งใจเชิงพฤติกรรม โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
  สมมติฐานที่ 1.3 สถานภาพแตกต่างกัน มีความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
    ด้านการกลับมาเที่ยวซ้ า พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ด้านการ
กลับมาเที่ยวซ้ าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 
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    ด้านการบอกต่อ พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ด้านการบอกต่อ             
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 
    ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมโดยภาพรวม พบว่า สถานภาพท่ีแตกต่างกัน มีความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 
  สมมติฐานที่ 1.4 ระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
    ด้านการกลับมาเที่ยวซ้ า พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจเชิงพฤติกรรม             
ด้านการกลับมาเทีย่วซ้ าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 
    ด้านการบอกต่อ พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ด้านการบอก
ต่อไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว ้
    ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมโดยภาพรวม พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจ            
เชิงพฤติกรรมโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 
  สมมติฐานที่ 1.5 อาชีพแตกต่างกัน มีความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
    ด้านการกลับมาเที่ยวซ้ า พบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ด้านการกลับมา
เที่ยวซ้ าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 
    ด้านการบอกต่อ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ด้านการบอกต่อ               
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 
    ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมโดยภาพรวม พบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจเชิงพฤติกรรม             
โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้  
  สมมติฐานที่ 1.6 รายได้แตกต่างกัน มีความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
    ด้านการกลับมาเที่ยวซ้ า พบว่า รายได้ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ด้านการกลับมา
เที่ยวซ้ าแตกต่างกัน อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้  
    ด้านการบอกต่อ พบว่า รายได้ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ด้านการบอกต่อ      
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้  
    ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมโดยภาพรวม พบว่า รายได้ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 
โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้  
 สมมติฐานที่ 2 ภาพลักษณ์ที่ เกิดจากการรับรู้ ด้านคุณภาพของประสบการณ์ ด้านเสน่ห์ของการท่องเที่ยว                
ด้านสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านความบันเทิง ด้านวัฒนธรรม และภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้โดยภาพรวม 
กับความตั้งใจเชิงพฤติกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ทั้งภาพรวมและรายด้าน โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ด้านการกลับมาเที่ยวซ้ า ด้านการบอกต่อ และภาพรวม อยู่ในเกณฑ์ความสัมพันธ์ในระดับสูง ใน
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่าถ้านักท่องเที่ยวมีความคิดต่อภาพลักษณ์ที่เกิดจากการ
รับรู้ เพิ่มขึ้น จะท าให้ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นในระดับสูง ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 3 ภาพลักษณ์ความเป็นเอกลักษณ์ ด้านความเป็นพื้นเมือง ด้านแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจ และ
ภาพลักษณ์ความเป็นเอกลักษณ์โดยภาพรวม กับความตั้งใจเชิงพฤติกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 ทั้งภาพรวมและรายด้าน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ด้านการกลับมาเที่ยวซ้ า ด้านการบอกต่อ และภาพรวมอยู่ใน
เกณฑ์ความสัมพันธ์ในระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่าถ้านักท่องเที่ยวมี
ความคิดต่อภาพลักษณ์ความเป็นเอกลักษณ์ เพิ่มขึ้น จะท าให้ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในถนนคนเดินไทหล่ม 
อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพิ่มสูงขึ้นในระดับสูง ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐาน 
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 สมมติฐานที่ 4 มาตรการการจัดการและป้องกันความเสี่ยงภัยด้านการท่องเที่ยว ด้านความเสี่ยงด้านการเดินทาง 
ด้านความเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บ ด้านความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม และด้านการท่องเที่ยวโดยภาพรวม กับความตั้งใจ             
เชิงพฤติกรรม พบว่า มาตรการการจัดการและป้องกันความเสี่ยงภัยด้านการท่องเที่ยว ความเสี่ยงด้านการเดินทาง                
มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมทั้งภาพรวม และรายด้าน โดยด้านการกลับมาเที่ยวซ้ า และภาพรวม อยู่ในระดับสูง
และปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน หมายความว่าถ้านักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อมาตรการการจัดการและป้องกันความเสี่ยง
ภัยด้านการท่องเที่ยว ความเสี่ยงด้านการเดินทางเพิ่มขึ้น จะท าให้ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ด้านการกลับมา
เที่ยวซ้ าและโดยรวมเพิ่มสูงขึ้นในระดับสูง ส่วนด้านการบอกต่อจะเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ
สมมติฐาน 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในถนนคนเดินไทหล่ม อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญของ
สถานที่องเที่ยวถนนคนเดินไทหล่ม ได้แก่ เพศหญิง อายุต่ ากว่า 25 ปี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา รายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท 
และรายได้ 15,000 – 20,000 ดังนั้น ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญในการพัฒนาสถานที่
ท่องเที่ยวท่ีตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม ท้ังในส่วนของบริการต่างๆ ภายในสถานที่ท่องเที่ยว 
และผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
 ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้ (Cognitive Image) ประกอบด้วย ด้านคุณภาพของประสบการณ์ ด้านเสน่ห์ของการ
ท่องเที่ยว ด้านสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านความบันเทิง ด้านวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจ                 
เชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในถนนคนเดินไทหล่ม อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้                    
มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว จึงควรพัฒนาจ าแนกตามแต่ละด้านดังน้ี 
   ด้านคุณภาพของประสบการณ์ ควรมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเกิดประสบการณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการและรา้นค้าในตลาดควรแสดงความการเป็นเจา้บ้านท่ีดี การสื่อสารพูดคุยด้วยกิรยิาที่เหมาะสมมีความ
เป็นมิตร มีอัธยาศัย ไมตรีที่ดีต่อนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน เพื่อให้นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้รับประสบการณ์ที่ดี เกิ ดการบอกต่อ 
และกลับมาเยือนอีกครั้ง 
   ด้านเสน่ห์ของการท่องเที่ยว ภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ควรสนับสนุนให้เกิดการน าเอา
ผลิตภัณฑ์ประจ าท้องถิ่นมาน าเสนอเพื่อให้เกิดความแตกต่างและโดดเด่นในการสร้างความสนใจของนักท่องเที่ยว เพื่อให้เกิด
พฤติกรรมการบอกต่อมากยิง่ขึ้น 
   ด้านสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน ฝ่ายบริหารจัดการตลาดควรจัดให้มีที่จอดรถอย่างเพียงพอและ
ปลอดภัย และควรให้ความส าคัญกับความสะอาดเรียบร้อยของบริเวณพื้นที่โดยจัดให้มีผู้ดูแลพื้นที่อยู่เสมอ จัดให้มีที่น่ังอย่าง
เพียงพอและไม่แออัด โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  ที่จะเป็นต้องตระหนักในความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวท่ีมาใช้บริการมากยิ่งข้ึน 
   ด้านความบันเทิง ฝ่ายบริหารจัดการควรมีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะในช่วงวันหยุด เพื่อสร้างความสนใจแก่นักท่องเที่ยวและเพื่ อให้เกิดการมาท่องเที่ยวยังถนนคนเดินไทหล่ม                        
อย่างเป็นประจ า 
   ด้านวัฒนธรรม ภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องควรร่วมมือกันในการผลักดันให้เกิดอัตลักษณ์
เฉพาะตัวของชุมชน เพื่อให้สถานท่ีท่องเที่ยวมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
 ภาพลักษณ์ความเป็นเอกลักษณ์ (Unique Image) ประกอบด้วย ด้านความเป็นพื้นเมือง และด้านแหล่งท่องเที่ยวที่
ดึงดูดใจ มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในถนนคนเดินไทหล่ม อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  
ด้านความเป็นพื้นเมือง ฝ่ายบริหารจัดการควรส่งเสริมให้เกิดการจัดกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอด
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ให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักท่องเที่ยวท่ีอยู่ในท้องถิ่น รวมถึงสร้างความสนใจจากนักท่องเที่ยว
จากท้องถิ่นอื่นให้เกิดการบอกต่อ และมาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ส่วนด้านแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจ ฝ่ายบริหารจัดการควรมีการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาทรัพยากรที่เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ ควรมีการศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวเพื่อ
น ามาใช้ในการพัฒนาอย่างเหมาะสม เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวเกิดความน่าสนใจอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวซ้ า
ของนักท่องเที่ยวได้  
 มาตรการการจัดการและป้องกันความเสี่ยงภัยด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านการเดินทาง              
ความเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บ ความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในถนน 
คนเดินไทหล่ม อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ความเสี่ยงด้านการเดินทาง ฝ่ายบริหารจัดการและภาครัฐ ควรมีการจัด
ระเบียบเกี่ยวกับการเดินทาง สถานที่จอดรถ และการคมนาคมในบริเวณพื้นที่ ส่วนความเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บ ฝ่ายบริหาร
จัดการ ควรเพิ่มมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับโควิด - 19 เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของเช้ือโรค และ            
ความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารจัดการ ควรเพิ่มการจัดสรรพื้นท่ีที่นักท่องเที่ยวสามารถหลบจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด
หรือฝนตกได้ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาทรัพยากรในการท่องเที่ยวของถนนคนเดินไทหล่ม และเปรียบเทียบความสนใจของลักษณะส่วนบุคคล
ที่มีต่อความสนใจของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรในการท่องเที่ให้สามารถดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวได้อย่างเฉพาะกลุ่มมากยิ่งขึ้น  
 2. ควรศึกษาประสบการณ์และความพึงพอใจในการท่องเที่ยวที่มีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ถนนคนเดินไทหล่ม เพื่อให้เป็นแนวทางพัฒนาให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่ดี และมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น 
   

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ ดร.ณัฏพัชร มณีโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์             
ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าอย่างยิ่งของท่าน ให้ค าปรึกษา ให้ความรู้ช่วยเหลือดูแล พร้อมทั้งให้ค าแนะน าในการปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนท าให้สารนิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยรู้สึกทราบซึ้งในความกรุณาของท่าน และขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ในโครงการธุรกิจมหาบัณฑิตทุกท่านที่ได้กรุณาอบรมสั่งสอน ให้ความรู้ทั้งในทางทฤษฎี 
และการน าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้วิจัย 
 สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณครอบครัว ผู้ให้ความรัก ความเมตตา ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ซึ่งมีค่ายิ่งแก่ผู้วิจัย 
อันก่อให้เกิดผลส าเร็จในการศึกษา ส่งผลให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ไปได้ด้วยดี 
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