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บทคดัย่อ 

 
จากการวิจัยครัง้นี้  มีวัต ถุประสงค์ 1)  เพื่ อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการขอพรสิ่งศักดิส์ ิทธิ  ์                    

ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะประชากร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์                
ของการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์กับพฤติกรรมการขอพรสิ่งศักดิส์ ิทธิข์องนักท่องเที่ยว              
ชาวไทย ในกรุงเทพมหานคร และ 3) เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ของการรับรู้ส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการขอพร               
สิง่ศกัดิส์ทิธิข์องนักท่องเทีย่วชาวไทย ในกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามทีม่คี่าความเชื่อมัน่ 0.728-0.961 เป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ใช้การวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าความต่างค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหห์าค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบ
เพยีรส์นั 

ผลการวจิยัพบว่ากลุ่มผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ เป็นเพศหญงิ มอีายุ 20-29 ปี มสีถานภาพโสด/หย่า/ม่าย/
แยกกนัอยู่ มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีหรอื เทยีบเท่า และมอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน มคีวามคดิเหน็ต่อการ
สื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ในระดบัปานกลาง มีการรบัรู้ส่วนบุคคลในระดบัการรบัรู้มาก และ                   
มรีะดบัความคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิข์องนกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ดา้นการกลบัมา
ขอพรในสถานทีน่ี้อกีครัง้ ดา้นร่วมประกอบกจิกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์และดา้นระดบัความถี่
ของการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์นระดบัมาก และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร่วมในการท าบุญเป็นจ านวนเงนิ 20 บาท            
ต่อครัง้ 

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่าลกัษณะประชากรต่างกนัมพีฤตกิรรมการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิข์องนักท่องเทีย่ว
ชาวไทย ในกรุงเทพมหานครต่างกนั โดยนักท่องเทีย่วเพศหญงิมพีฤติกรรมการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิม์ากกว่าเพศชาย 
อายุ 50 ปีขึน้ไปมพีฤตกิรรมการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิม์ากกว่าช่วงอายุอื่นๆ สถานภาพสมรส มพีฤตกิรรมการขอพรสิง่
ศกัดิส์ทิธิม์ากกว่าสภานภาพโสด/หย่า/ม่าย/แยกกนัอยู่ ระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรมีพีฤติกรรมการขอพรสิง่
ศกัดิส์ทิธิม์ากกว่าระดบัการศกึษาอื่นๆ และอาชีพแม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชพี/เกษียณ มีพฤติกรรมการขอพรสิง่
ศกัดิส์ทิธิม์ากกว่านกัท่องเทีย่วชาวไทยทีป่ระกอบอาชพีอื่นๆ การสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์และ
การรบัรูส้่วนบุคคลมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิข์องนักท่องเทีย่วชาวไทย ในกรุงเทพมหานคร
ระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั 
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ค าส าคญั: พฤตกิรรมขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์การรบัรูส้ว่นบุคคล การสือ่สารแบบปากต่อปากผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์
 

Abstract 
 

The aim of this research is to 1) compare the behavior of the holy blessings of Thai tourists in Bangkok 
and classified by population; 2) analyze the electronic word of mouth with the behavior of Thai tourists 
regarding the holy blessings of Thai tourists in Bangkok; and 3) personal perception with the behavior of the 
holy blessings of Thai tourists in Bangkok. The questionnaire used had a reliability of 0.728 to 0.961 as a tool 
to collect data. The data was gathered using four hundred Thai tourists in Bangkok. The statistics for data 
analysis included percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way analysis of variance and the Pearson 
correlation coefficient were utilized. 

The findings of this study are as follows: the majority of Thai tourists in Bangkok were females and 
aged between twenty to twenty nine years of age, had a status of single, divorced and widowed, had a 
Bachelor’s degree or college graduates and worked as employees at private companies. The results of the 
electronic word of mouth showed that the respondents commented was ranked at a medium level. The analysis 
results showed that the respondents had a high level of perceived personal perception. In addition, the results 
showed the respondents ranked the behavior of the holy blessings of Thai tourists in Bangkok and would 
return to receive blessings in the same place again. The joint activities involved the blessings of sacred and 
frequently for a holy blessing. The respondents making merit at twenty Baht per time. 

The results of hypotheses testing were as follows: there were differences in terms of demographic 
characteristics differences in the behavior of the holy blessings of Thai tourists in Bangkok. The results showed 
that the most of female, aged over fifty, marital status, undergraduate degrees the housewife, non-occupied, 
retired received more blessings than other Thai tourists. The electronic word of mouth and personal perception 
were related the behavior of the holy blessings of Thai tourists in Bangkok and had a medium positive 
relationship. 
 
Keyword: Behavior of the Holy Blessings, Personal Perception, Electronic Word of Mouth 
 
บทน า 

รายได้จากธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือว่าเป็นรายได้หลักในการผลักดันเศรษฐกิจไทย ผู้ว่าการ                 
การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) ไดก้ล่าวสรุปรายไดจ้ากภาคการท่องเทีย่วโดยคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 17.7 ของ
ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) จากรายไดร้วมของภาคการท่องเทีย่วในปี พ.ศ. 2559 กว่า 2.51 ลา้นบาท 
ส าหรบัตลาดนักท่องเที่ยวในประเทศยงัคงเติบโตได้ในระดบัปานกลาง โดยกรุงเทพมหานครยงัคงเป็นพื้นที่หลกั                 
ที่ได้รับความนิยมจากชาวไทยมากที่สุด คือมีนักท่องเที่ยว 37 ล้านคน/ครัง้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 สร้างรายได้                          
324 พนัลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 เป็นภูมภิาคทีเ่ตบิโตมากทีส่ดุ (เอม็จอีาร.์ 2560: ออนไลน์) 

จากผลส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) ท าการส ารวจ
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยทุกปี  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อทราบถึงข้อมูลพฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเทีย่วภายในประเทศของชาวไทยในรอบปี จะเหน็ไดว้่าในรอบปี พ.ศ. 2557-2559 การท่องเทีย่วเชงิศาสนา และ
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กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งขอ้งกบัศาสนาตดิ 1 ใน 3 อนัดบัตน้ๆ ของพฤตกิรรมการเดนิทางท่องเทีย่วของคนไทย และในการ
ส ารวจการเดนิทางท่องเที่ยวเพื่อวตัถุประสงคไ์หวพ้ระ/ปฏบิตัธิรรมเป็นอนัดบัที ่3 และจากวตัถุประสงคห์ลกัในการ
เดนิทางท่องเทีย่วของประชากรทัง้หมดในการส ารวจนิยมท่องเทีย่วเชงิศาสนาระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วเป็นอนัดบั
ที ่2 จากกจิกรรมทีท่ าระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วในรอบปี พ.ศ. 2559 (ส านกังานสถติแิห่งชาต.ิ 2560: ออนไลน์) 

การขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์จดัเป็นกจิกรรมประเภทหน่ึงที่นักท่องเทีย่วชาวไทยนิยมปฏบิตัริะหว่างการเดนิทาง
ท่องเที่ยว ซึ่งสถานที่ที่ขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิจ์ะกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ในประทศไทย แม้กระทัง้กรุงเทพมหานคร                
ทีเ่ป็นเมอืงหลวง เป็นพืน้ทีท่ีม่แีหล่งรวมความเจรญิดา้นเทคโนโลย ีและเป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิของประเทศ เมื่อบุคคลเกดิ
ความต้องการขอพรสิ่งศักดิส์ ิทธิ ์จะท าให้เกิดการเดินทางไปยังสถานที่ที่ตัง้ของสิ่งศักดิส์ ิทธิน์ัน้ๆ ระหว่าง               
การเดินทางท่องเที่ยวเยี่ยมชมจะก่อให้เกิดรายได้ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อการเดินทางนี้ท าให้                   
เกดิเป็นรายไดใ้หทุ้กภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ในสว่นท่องถิน่ สว่นภูมภิาค เป็นรายไดส้ว่นหนึ่งในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว
ของประเทศไทย 

ปจัจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยเรื่องการสื่อสารอย่างมาก โดยรูปแบบที่ได้รับความนิยมคือการสื่อสาร          
แบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ แม้กระทัง้ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเอง การสื่อสารในรูปแบบนี้                
กเ็ขา้มามสีว่นช่วยสรา้งความสมัพนัธใ์หน้กัท่องเทีย่ว โดยประกอบดว้ย ผูส้ง่ขา่วสารทีม่คีวามน่าเชื่อถอื ผูส้ง่ขา่วสารที่
มเีสน่ห์ดงึดูดใจ ผู้ส่งข่าวสารที่มอี านาจบารม ีท าให้เกดิความต้องการเดนิทางมากยิง่ขึน้ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่
สะดวก และง่ายแก่การเขา้ถงึ หรอืสง่ต่อกระจายขอ้มลูทัว่กนั ช่วยปลุกเรา้ความสนใจหก้ลุ่มเป้าหมาย เช่น การสนทนา
พดูคุยกนักบับุคคล การลงขอ้ความผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ การสรา้งบลอ็ก หรอื แฟนเพจต่างๆ หรอืแมแ้ต่การรบัรูข้อง
กลุ่มเป้าหมาย โดยเกดิไดจ้ากปจัจยัของแต่ละคน เช่น ความเชื่อ ประสบการณ์ ความต้องการ อารมณ์ และคาดหวงั 
เมื่อกลุ่มเป้าหมายไดร้บัการกระตุน้ท าใหเ้กดิเป็นความตอ้งการ และเกดิการตอบการสนองกลบัจะดว้ยวธิใีดกต็าม 

จากรายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี พ.ศ. 2560 ของส านักงานพฒันา
ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์พบว่า คนไทยใชอ้นิเทอรเ์น็ตเฉลีย่ในวนัท างาน/วนัเรยีนหนงัสอือยู่ที ่6 ชัว่โมง 30 นาทต่ีอ
วนั และในวนัหยุดอยู่ที่ 6 ชัว่โมง 48 นาทีต่อวนั โดยกิจกรรมออนไลน์ที่ได้รบัความนิยม 2 อนัดบัแรก คือ สงัคม
ออนไลน์ และรองลงมาคอืคน้หาขอ้มูล จะเหน็ไดว้่าเราใชเ้วลาไปกบัอนิเทอรเ์น็ต ผ่านกจิกรมต่างๆ บนโลกออนไลน์ 
โดยมีสื่อสงัคมออนไลน์ และการค้นหาขอ้มูลเป็นกิจกรรมหลกั ซึ่งทัง้ 2 กิจกรรมนี้ก่อให้เกิดความสมัพนัธ์ ในการ
กระจายขอ้มลูขา่วสารต่างๆ ไปสูภ่ายนอกไดอ้ย่างรวดเรว็ เป็นแนวกวา้ง ไรพ้รหมแดน  (ส านกังานพฒันาธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกส.์ 2560: ออนไลน์)  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจศึกษาถึงพฤติกรรมการขอพรสิ่งศักดิส์ ิทธิ  ์                   
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในกรุงเทพมหานคร โดยเจาะกลุ่มตลาดการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ที่เน้นในเรื่องขอพร              
สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์จ าแนกตามลกัษณะประชากรที่ต่างกนั และความสมัพนัธ์ระหว่างการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และการรับรู้ส่วนบุคคล กับพฤติกรรมการขอพร สิ่งศักดิส์ ิทธิข์องนักท่องเที่ยวชาวไทย                          
ในกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการสื่อสารการตลาด และเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                
ประเทศไทย 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อท าการเปรยีบเทยีบพฤติกรรมการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิข์องนักท่องเที่ยวชาวไทย ในกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามลกัษณะประชากร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ กับพฤติกรรมการ              
ขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิข์องนกัท่องเทีย่วชาวไทย ในกรุงเทพมหานคร  
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3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ของการรบัรู้ส่วนบุคคล กบัพฤติกรรมการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิข์องนักท่องเที่ยว             
ชาวไทย ในกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ลักษณะประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกนั                 
มพีฤตกิรรมการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิข์องนกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. การสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ผู้ส่งข่าวสารที่มคีวามน่าเชื่อถือ ผู้ส่ง
ข่าวสารทีม่เีสน่หด์งึดูดใจ และผูส้่งข่าวสารทีม่อี านาจบารม ีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ของ
นกัท่องเทีย่วชาวไทย ในกรุงเทพมหานคร 

3. การรบัรู้ส่วนบุคคล ประกอบด้วย ความเชื่อ ประสบการณ์ ความต้องการ อารมณ์ และความคาดหวงั              
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิข์องนกัท่องเทีย่วชาวไทย ในกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารแบบปากต่อปากผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส ์ผูศ้กึษาขออา้งองิจากรฐั
วทิย ์ทองภกัด ีกลยุทธก์ารบอกต่อเป็นพฤตกิรรมตามธรรมชาตขิองมนุษย ์เน่ืองจากมนุษยอ์ยู่รวมกนัเป็นสงัคม มกีาร
ตดิต่อสื่อสารซึง่กนัและกนั ดว้ยความกา้วหน้าทางเทคโนโลยใีนปจัจุบนัท าใหร้ปูแบบการตดิต่อสื่อสารไม่ไดเ้ป็นเพยีง
การบอกต่อกนัแบบตัวต่อตวัเท่านัน้ แต่จะเป็นการบอกต่อด้วยวธิกีารต่างๆ ผ่านเทคโนโลยกีารสื่อสารที่ก้าวหน้า
โดยเฉพาะทางสื่ออนิเทอรเ์น็ตและโทรศพัทม์อืถอื ผสมผสานกบัแนวคดิของนธกฤต วนัต๊ะเมล์ ; ดารา ทปีะปาล; และ 
ธนวฒัน์ ทปีะปาล สามารถสรุปไดด้งัน้ี การสือ่สาร คอื กระบวนการในการสง่ขอ้มลูขา่วสารจากฝ่ายหน่ึงทีเ่ป็นผูส้่งสาร
ไปยงัอกีฝา่ยหน่ึงทีเ่ป็นผูร้บัสาร โดยผ่านสือ่ ทัง้น้ีขอ้มลูขา่วสารทีส่ง่นัน้จะตอ้งเป็นทีเ่ขา้ใจร่วมกนัระหว่างผูส้ง่สาร และ
ผูร้บัสาร คุณลกัษณะผูส้่งขา่วแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คอื ผูส้่งข่าวสารทีม่คีวามน่าเชื่อถอื ผูส้่งข่าวสารทีม่เีสน่หด์งึดดู
ใจ และผูส้ง่ขา่วสารทีม่อี านาจบารม ีดงันัน้ผูศ้กึษา จงึน าองคป์ระกอบดงักล่าวมาในการศกึษาครัง้นี้ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบัรู้ของผู้บริโภค ผู้ศึกษาขออ้างอิงจากดารา ทีปะปาล; และ ธนวัฒน์             
ทปีะปาล คอื กระบวนการการใหค้วามหมายต่างๆแก่สิง่เรา้ทีอ่ยู่รอบตวัเรา ซึง่เกีย่วขอ้งกบัแต่ละบุคคล เช่น ความเชื่อ 
ประสบการณ์ ความตอ้งการ อารมณ์ และความคาดหวงัใชใ้นการใหค้วามหมาย ทีเ่ป็นตวักระตุน้ ท าใหเ้กดิความรบัรูท้ี่
แตกต่างกนัออกไป โดยผ่าน 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การเลอืกรบัรู ้การจดัระเบยีบการรบัรู ้และการแปลความหมาย ดงันัน้ผู้
ศกึษาจงึน าองคป์ระกอบดงักล่าวมาในการศกึษาครัง้นี้ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมนักท่องเท่ียว ผู้ศึกษาขออ้างอิงจากณัฐา ฉางชูโต ที่กล่าวว่า
พฤติกรรมผู้บริโภค คือการะบวนการและกิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลมีในการค้นหาการซื้อ  การใช้ประเมินผล                   
การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซึ่งคาดว่าจะสนองความต้องการของตนเองทัง้นี้ในการเกิดพฤติกรรม              
ของผูบ้รโิภคจะมปีจัจยัหลายอย่างมาเป็นตวัก าหนดพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ซึง่อาจจะเป็นปจัจยัภายนอก ไดแ้ก่ ปจัจยั
ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด ปจัจัยเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทัง้ปจัจัยภายในตัวผู้บริโภคเองก็เป็น                  
ตัวก าหนดการเกิดพฤติกรรมด้วย เช่นกัน อาทิ ปจัจัยด้านสงัคมวัฒนธรรม ลักษณะส่วนตัวของผู้บริโภค และ                   
ความตอ้งการทางจติวทิยา และใชแ้นวคดิของเสร ีวงษ์มณฑาทีก่ล่าวว่า การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคไวว้่า คอืการ
คน้หาหรอืวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภค ค าถามทีใ่ชค้น้หาลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภคนิยมใช ้
6W1H เพื่อค้นหาค าตอบ 7 ประการหรือ 7Os ซึ่งจะท าให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ เพื่อให้                   
ธุรกิจสามารถหาสินค้าหรือบริการที่ดีและสอดคล้องกับพฤติกรรมนั ้นๆ ของผู้บริโภค และน าแนวคิดของ                         
บุญเลิศ จิตตัง้วัฒนา มาใช้ในการให้ความหมายของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว คือ เรื่องที่เกี่ยวกับหน่วยการซื้อ             
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และกระบวนการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว ประสบการณ์และ                     
ความคดิต่างๆ เพื่อสนองความต้องการและความพงึพอใจของนักท่องเที่ยว มาประยุกต์ใชใ้นการศกึษาขอ้มลู และให้
ค าจ ากดัความหมายของรปูแบบพฤตกิรรมการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิข์องนกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร  โดยใช้
ขอ้มูลเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว การศกึษาเกีย่วกบัการท่องเทีย่วแบบองิศาสนา คอื การท่องเทีย่ว เพื่อตอบสนองความ
ต้องการทางดา้นจติวญิญาณเป็นการท่องเทีย่วเพื่อความสุขทางดา้นจติใจ ผสมผสานกบัการท่องเทีย่วเพื่อความสนใจ
พเิศษ เป็นรูปแบบการท่องเทีย่วทีเ่กดิใหม่ เป็นกลุ่มตลาดทีม่คีวามสนใจทีจ่ะท ากจิกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพเิศษ 
ซึ่งแรงจูงใจที่จะท ากจิกรรมที่นักท่องเทีย่วสนใจนี้ อาจเป็นแรงจูงใจหลกัตลอดระยะเวลาการท่องเที่ยว แต่กอ็าจจะ
หมายถึงความสนใจที่จะท ากิจกรรมเป็นระยะเวลาสัน้ๆ ในขณะท่องเที่ยวเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ ดงันัน้ผู้ศกึษา               
จงึใหค้ าจ ากดัความส าหรบัการศกึษาในครัง้นี้ว่า เป็นรปูแบบการท่องเทีย่วเชงิศาสนาเพื่อความสนใจในเรื่องการขอพร
สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรในการวิจยัครัง้น้ี คอื นกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 4,699,619 คน (การท่องเทีย่วแหง่

ประเทศไทย. 2559) 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี ได้แก่ นักท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร โดยใชว้ธิเีปิดตาราง

ส าเรจ็ของ เครจซีแ่ละเมอรแ์กน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610 อา้งองิจาก สรายุทธ กนัหลง. 2555: ออนไลน์) 
จากขนาดจ านวนประชากร 4,699,619 คน จะไดก้ลุ่มตวัอย่าง 384 คน และเพิม่จ านวน 16 คน รวมกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้
ในการวจิยัทัง้สิน้ 400 คน โดยมคี่าความคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 5% ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยม ีการสุ่มตวัอย่าง 
ดงันี้ 

ขัน้ตอนท่ี 1 วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้ศึกษาเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็น                
ที่นิยมเรื่องการขอพรสิ่งศักดิส์ ิทธิ ์ในกรุงเทพมหานคร (ทราเวิล กระปุ๊ก ; สนุก ฮอลโลว์สโคป ; ทีนิวส์; ทริป                  
ทราเวลิ แก๊ง และการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย. 2560) เป็นจ านวนทัง้หมด 25 สถานที ่

ขัน้ตอนท่ี 2 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random) ด้วยวธิจีบัฉลาก (Lottery Method) โดยการ
จบัฉลากเลอืกจากจากขัน้ตอนที ่1 จ านวน 5 สถานที ่คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 20 จากทัง้หมด 25 สถานที ่โดยไม่ใสค่นื 
สถานที่ที่ถูกจบัฉลากเพื่อใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม  วดัมหาบุศย ์วดัมงักรกมลาวาส 
ศาลพระพฆิเนศ สีแ่ยกรชัดา-หว้ยขวาง และวดัพระศรมีหาอุมาเทว ี

ขัน้ตอนท่ี 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยเลือกเก็บตัวอย่างในสถานที่                  
ทีเ่ลอืกไวใ้นขัน้ตอนที ่2 ทัง้หมด 5 สถานที ่สถานทีล่ะ 80 ตวัอย่าง รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน 

ขัน้ตอนท่ี 4 วิธีการสุ่มตวัอย่างตามสะดวก (Accidental Sampling) โดยเลอืกเกบ็ขอ้มลูจาก นกัท่องเทีย่ว
ชาวไทยทีก่ าหนดไวใ้นขัน้ตอนที ่3 ทีเ่ตม็ใจและยนิดใีหข้อ้มลูจนครบ 400 ชุด  

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณครัง้นี้คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) การหาคุณภาพแบบสอบถาม ผูศ้กึษาไดน้ าเสนอต่อผูท้างคุณวฒิทิีเ่ชีย่วชาญ จ านวน 2 ท่าน และน า
แบบสอบถามทีไ่ดป้รบัแกแ้ลว้ไปทดลองใชก้บักลุ่มทดลอง (Try Out) ทีม่คีุณสมบตัคิลา้ยกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 40 
คน แลว้น าขอ้มลูทีไ่ดม้าท าการค านวนหาค่าความเชือ่มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยพจิารณาค่าสมัประสทิธิค์
รอนบาคแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่ามคี่าความเชื่อมัน่ 0.728-0.961 
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การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยการวิเคราะห์                     
ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าความต่างค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะห์
หาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 
 
ผลการวิจยั 

การวิเคราะห์ลักษณะประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส                   
ระดบัการศกึษา และอาชพี ผลการวเิคราะหล์กัษณะประชากร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ เป็นเพศหญงิ อายุ  
20-29 ปี สถานภาพโสด/หย่า/ม่าย/แยกกนัอยู่ ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีหรอื เทยีบเท่า และอาชพีเป็นพนักงาน
บรษิทัเอกชน 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิเคราะห์  พบว่า               
การสือ่สารแบบปากต่อปากผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์ประกอบดว้ย ดา้นผูส้ง่ขา่วสารทีม่คีวามน่าเชื่อถอื ดา้นผูส้ง่ขา่วสาร
ทีม่เีสน่หด์งึดูดใจ และดา้นผูส้่งข่าวสารทีม่อี านาจบารมขีองกลุ่มตวัอย่างโดยรวม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวาม
คดิเหน็ต่อการสือ่สารแบบปากต่อปากผ่านทางอเิลก็ทรอนิกสโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณารายดา้นพบวา่ 
ดา้นผูส้่งข่าวสารทีม่คีวามน่าเชื่อถอืโดยรวมมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก รองลงมาดา้นผูส้่งข่าวสารทีม่เีสน่ห์
ดงึดูดใจโดยรวมมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง และดา้นผูส้่งข่าวสารทีม่อี านาจบารมโีดยรวมมรีะดบัความ
คดิเหน็อยู่ในระดบัน้อย  

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ส่วนของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิเ คราะห์ พบว่า การรับรู้ส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย ความเชื่อ ประสบการณ์ ความต้องการ อารมณ์ และความคาดหวงัของกลุ่มตัวอย่าง  พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมรีะดบัการรบัรูต่้อการรบัรูส้ว่นบุคคลโดยรวมมรีะดบัการรบัรูม้าก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านการรับรู้ส่วนบุคคลโดยรวมมีระดับการรับรู้มาก โดยพิจารณาจากการรับรู้ถึง
ประสบการณ์ของผูส้ง่ขา่วเมื่อไดร้บัขอ้มลูเรื่องการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิข์องแหล่งท่องเทีย่ว การรบัรูถ้งึความเชื่อเมื่อไดร้บั
ขอ้มูลเรื่องการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิข์องแหล่งท่องเที่ยว และการรบัรู้ถึงความคาดหวงัของตวัผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อ
ไดร้บัขอ้มูลเรื่องการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิข์องแหล่งท่องเทีย่ว รองลงมามรีะดบัการรบัรูป้านกลาง โดยการรบัรูถ้งึอารมณ์ 
ความรู้สกึเมื่อได้รบัขอ้มูลเรื่องการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิข์องแหล่งท่องเที่ยว และการรบัรู้ถึงความต้องการของผู้ตอบ
แบบสอบถามเมื่อไดร้บัขอ้มลูเรื่องการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิข์องแหล่งท่องเทีย่ว  

กา ร วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กับพฤติก ร รมกา รขอพรสิ่ ง ศัก ดิ ส์ ิท ธิ ข์ อ ง นั กท่ อ ง เ ที่ ย วช าว ไทย                                    
ในกรุงเทพมหานครของกลุ่มตวัอย่าง ผลการวิเคราะห์ พบว่า พฤติกรรมการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิข์องนักท่องเที่ยว              
ชาวไทยในกรุงเทพมหานคร มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยพจิารณาจากดา้นการกลบัมาขอพรในสถานทีน่ี้
อกีครัง้ ด้านร่วมประกอบกจิกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์เช่น การถวายดอกไม้ การเติมน ้ามนั
ตะเกยีง การท าบุญบรจิาค ครบทุกครัง้ทีเ่ดนิทางมา และดา้นระดบัความถีข่องการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์รองลงมามรีะดบั
ความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นใชอ้นิเทอรเ์น็ต เช่น เวบ็ไซต์ หรอืสื่อสงัคมออนไลน์ ในการรบัขอ้มูลเกีย่วกบั
สถานที่ขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์และด้านบอกเล่า ชกัชวนบุคคลอื่นเพื่อให้เดนิทางไปขอพรในสถานที่ขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์              
ที่เคยไป ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร่วมในการท าบุญ เป็นจ านวนเงิน 20 บาท ต่อครัง้ 
รองลงมาคอื จ านวนเงนิ 100 บาท ต่อครัง้ 
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สรปุผลและอภิปรายผล 
สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา และอาชพี

ต่างกนั มพีฤตกิรรมการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิข์องนักท่องเทีย่วชาวไทย ในกรุงเทพมหานครต่างกนั แบ่งเป็นสมมตฐิาน
ย่อย 5 ขอ้ไดด้งันี้ 

ด้านเพศ นกัท่องเทีย่วชาวไทย ในกรุงเทพมหานครทีม่เีพศต่างกนั มพีฤตกิรรมการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิต่์างกนั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า นักท่องเทีย่วชาวไทย ในกรุงเทพมหานครเพศหญงิมพีฤตกิรรม การขอพรสิง่
ศกัดิส์ทิธิ ์ดา้นระดบัความถี่ของการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ดา้นใชอ้นิเทอรเ์น็ต เช่น เวบ็ไซต์ หรอืสื่อสงัคมออนไลน์ในการ
รบัขอ้มูลเกีย่วกบัสถานทีข่อพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ดา้นบอกเล่า ชกัชวนบุคคลอื่นเพื่อใหเ้ดนิทางไปขอพรในสถานทีข่อพรสิง่
ศกัดิส์ทิธิท์ีเ่คยไป ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต ดา้นการกลบัมาขอพรในสถานทีน้ี่อกีครัง้  และดา้นร่วมประกอบกจิกรรมต่างๆ 
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์เช่น การถวายดอกไม ้การเติมน ้ามนัตะเกยีง การท าบุญบรจิาค ครบทุกครัง้ที่
เดนิทางมามากกว่าเพศชาย เน่ืองจากเพศหญงิมคีวามเชื่อเรื่องการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิม์ากกว่าเพศชาย ประกอบกบั
ปจัจุบนัสงัคมมเีท่าเทยีมกนัระหว่างเพศหญงิ และเพศชาย สงัคมมไีดเ้ปิดกวา้งขึน้ ท าใหเ้พศหญงิมสีทิธเิสรกีารใชง้าน
อนิเทอร์เน็ตได้มากขึน้ ดงันัน้ การที่เพศหญิงนิยมใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ หาขอ้มูลเกี่ยวกบัสถานที่ขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์
เพราะปจัจุบนัเพศหญงิมกีารแต่งงานทีน้่อยลง หรอืการออกไปสรา้งครอบครวัใหม่ แต่ยงัคงอาศยัดูแลพ่อแม่ผูส้งูอายุ
มากขึน้ ดงันัน้ เมื่อได้รบัฟงัสถานที่ขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์หรอืการบอกเล่า จากพ่อแม่ จงึต้องหาขอ้มูลเพื่อสนองตอบ
ความต้องการของพ่อแม่ของตนและสามารถรบัรูข้อ้มูลข่าวสาร และนิยมสบืคน้ขอ้มูลต่างๆ เกีย่วกบัสถานทีข่อพรสิง่
ศกัดิส์ทิธิ ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตรวมถึงปจัจุบนัมกีารเดินทางที่สะดวก ท าให้สามารถเข้าถึงสถานที่ต่างๆ ได้อย่าง
สะดวกมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิยะภา เชีย่วสกุล (2557) โดยศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการบรโิภคความเชือ่
เรื่องสิง่ศกัดิส์ทิธิข์องผูบ้รโิภค กรณีศกึษานักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ผลการวจิยั พบว่า เพศ
หญงิมคีวามเชื่อเรื่องสิง่ศกัดิส์ทิธิม์ากกว่าเพศชาย 

ด้านอายุ นกัท่องเทีย่วชาวไทย ในกรุงเทพมหานครทีม่อีายุต่างกนั มพีฤตกิรรมการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิต่์างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า 

นักท่องเที่ยวชาวไทย ในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมการขอพรสิ่งศักดิส์ ิทธิ ์                  
ดา้นบอกเล่า ชกัชวนบุคคลอื่นเพื่อใหเ้ดนิทางไปขอพรในสถานทีข่อพรสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีเ่คยไป ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต และ
ดา้นการกลบัมาขอพรในสถานที่นี้อกีครัง้ มากกว่าอายุ 30-39 ปี อายุ 40-49 ปี และอายุ 20-29 ปี เนื่องจากช่วงอายุ 
50 ปีขึน้ไป เป็นช่วงวยัใกลว้ยัเกษยีน หรอืบางท่านเกษยีนแลว้ ดงันัน้ จงึมคีวามนิยมทีจ่ะหนัหน้าเขา้วดั เพื่อเป็นทีพ่ึง่
ของจติใจ พบปะบุคคลในวยัใกลเ้คยีงกนั คนในช่วงวยันี้มลีกูหลานมาก ดงันัน้ จงึนิยมบอกเล่าค่านิยมความเชื่อ ความ
ศรทัธา จากประสบการณ์ของตนเพื่อส่งต่อใหก้บัลูกหลาน สรา้งความสมัพนัธภ์ายในครอบครวั หรอือาจเป็นการระลกึ
ถงึความหลงัทีเ่คยประสบมาก่อน ท าใหเ้กดิการกลบัไปเยีย่มชมสถานทีท่ีเ่คยไปอกีครัง้ และคนในวยันี้จะชื่นชอบการ
การไหว้พระ ท าบุญ เป็นประจ าจากความเชื่อ ความศรทัธาในสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ แอนนา                
อรีเีมส; เอเรยีล มเีตล; และกาโบว์ มเิชลโก (Anna Irimias; Ariel Mitev; & Gabor Michalko. 2559) โดยศกึษาเรื่อง 
ลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วทางศาสนา: หลกัฐานจากประเทศตะวนัออกกลาง 
– ยุโรป ผลการวจิยั พบว่า พฤตกิรรมการท่องเทีย่วทางศาสนาเกดิขึน้ระหว่างนักเดนิทางวยัสงูอายุและวยัหนุ่มสาว           
มคีวามต่างกนั  

นักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมการขอพรสิ่งศักดิส์ ิทธิ ์                 
ด้านระดับความถี่ของการขอพรสิ่งศักดิส์ ิทธิ ์มากกว่าอายุ 30-39 ปี อายุ 20-29 ปี และอายุ 40-49 ปี เนื่องจาก             
ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป มีสมาชิกในครอบครัว มีลูกหลานมาก อีกหนึ่งวิธีในการสร้างสมัพันธ์ระหว่างคนระหว่าง                  
รุ่นที่ต่างกนั คือ การเดินทางท่องเที่ยวกบัครอบครวั และด้วยการที่สงัคมไทยให้ความเคารพในสถาบนัครอบครวั 
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ถ่ายทอดความเชื่อของครอบครวัใหก้บัลกูหลานทีม่กีารสง่ต่อความเชื่อใหก้นั โดยสถานทีไ่ดร้บัความนิยมเลอืกเดนิทาง
คอืการท่องเทีย่วไหวพ้ระขอพร เพื่อตอบสนองความต้องการของผูส้งูอายุ โดยกจิกรรมนี้เป็นกจิกรรมทีเ่หมาะสมกบั
ผูส้งูอายุเพราะ คนในวยันี้จะเคลื่อนไหวตวัล าบาก ดงันัน้ การไหวพ้ระเป็นกจิกรรมทีไ่ม่ตอ้งเคลื่อนไหวร่ากายมากนกั 
และยงัได้รื้อฝืนความหลงัให้ลูกหลาน ท าให้เกิดการเดินทางที่บ่อยกว่าคนรุ่นอื่นๆ ซึ่งสอดคล้อ งกบังานวิจยัของ               
แอนนา อรีเีมส; เอเรยีล มเีตล; และกาโบว ์มเิชลโก (Anna Irimias; Ariel Mitev; & Gabor Michalko. 2559) โดยศกึษา
เรื่อง ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวทางศาสนา: หลักฐานจากประเทศ                 
ตะวนัออกกลาง – ยุโรป ผลการวจิยัพบว่าพฤตกิรรมการท่องเทีย่วทางศาสนาเกดิขึน้ระหว่างนกัเดนิทางวยัสงูอายุและ
วยัหนุ่มสาวมคีวามต่างกนั  

ด้านสถานภาพสมรส นักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพสมรสต่างกนั มพีฤติกรรม               
การขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิต่์างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย ในกรุงเทพมหานคร               
ที่มีสถานภาพสมรส มีพฤติกรรมการขอพรสิ่งศกัดิส์ ิทธิ ์ด้านบอกเล่า ชักชวนบุคคลอื่นเพื่อให้เดินทางไปขอพร              
ในสถานที่ขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี่เคยไป ผ่านทางอนิเทอร์เน็ต มากกว่าสถานภาพโสด/หย่า/ม่าย/แยกกนัอยู่ เน่ืองจาก
สถานภาพสมรส แสดงใหเ้หน็ถงึการขยายครอบครวั ก่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่นขอ้มลู ค่านิยม ความเชื่อต่างๆ รวมถงึ
เรื่องขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์เกิดการถ่ายทอดความเชื่อซึ่งกนัไปมาระหว่างครอบครวัของทัง้ 2 ฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจยัของ วรรษมน จนัทดิษฐ์ (2552) โดยศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
กรณีศึกษาตลาดน ้าอัมพวา จังหวดัสมุทรสงคราม ผลการวิจยั  พบว่า ผู้เข้ามาท่องเที่ยวที่มีสถานภาพที่ต่างกนั                 
มพีฤตกิรรมการท่องเทีย่วต่างกนั 

ด้านระดบัการศึกษา นักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานครที่มรีะดบัการศึกษาต่างกนั มีพฤติกรรม             
การขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิต่์างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ 0.05 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย ในกรุงเทพมหานครทีม่ี
ระดบัการศกึษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ด้านบอกเล่า ชกัชวนบุคคลอื่นเพื่อให้
เดินทางไปขอพรในสถานที่ขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี่เคยไป ผ่านทางอนิเทอร์เน็ตมากกว่าระดบัการศึกษาระดบัสูงกว่า
ปรญิญาตร ีและปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า เนื่องจากผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรจีะมเีกณฑใ์นการขอพรสิง่
ศกัดิส์ทิธิม์ากมาย เช่น เรื่องการเรยีน การสอบวดัระดบัต่างๆ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรรษมน จนัทดษิฐ ์(2552) 
โดยศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยกรณีศึกษาตลาดน ้ าอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ผลการวจิยั พบว่า ผูเ้ขา้มาท่องเทีย่วทีม่รีะดบัการศกึษาทีต่่างกนัมพีฤตกิรรมการท่องเทีย่วต่างกนั 

ด้านอาชีพ นักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานครที่มอีาชพีต่างกนั มพีฤติกรรมการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์
ต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า 

นักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ/เกษียณ มีพฤติกรรม                
การขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ด้านบอกเล่า ชกัชวนบุคคลอื่นเพื่อให้เดนิทางไปขอพรในสถานที่ขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี่เคยไป 
ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต มากกว่าอาชพีรบัจา้งทัว่ไป อาชพีคา้ขาย/ประกอบธุรกจิสว่นตวัขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ/
พนักงานรฐั นักเรยีน/นิสติ/นักศกึษา และพนักงาน/ลูกจา้งเอกชน เนื่องจากผูท้ีป่ระกอบอาชพีแม่บา้น/ไม่ไดป้ระกอบ
อาชพี/เกษยีณ เช่น แม่  ปู่ย่า ตายาย คอื บุคคลทีเ่ป็นทีเ่คารพนับถอืของคนในครอบครวั และเป็นบุคคลทีม่กัจะเป็นผู้
ถ่ายทอดความเชื่อ ความศรทัธาเรื่องการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์ห้กบัสมาชกิใครอบครวั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
วรรษมน จนัทดษิฐ ์(2552) โดยศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมและความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยกรณีศกึษาตลาดน ้า
อมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม ผลการวิจยั พบว่า ผู้เข้ามาท่องเที่ยวที่มอีาชพีที่ต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ต่างกนั  
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นักท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานครทีม่อีาชพีคา้ขาย/ประกอบธุรกจิส่วนตวั มพีฤตกิรรมการขอพร สิง่
ศกัดิส์ทิธิ ์ด้านการกลบัมาขอพรในสถานที่น้ีอกีครัง้ มากกว่าแม่บา้น/ไม่ได้ประกอบอาชพี/เกษียณ อาชพีพนักงาน/
ลกูจา้งเอกชน ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ/พนกังานรฐั นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา และอาชพีรบัจา้งทัว่ไป เน่ืองจากผู้
ทีป่ระกอบอาชพีแม่บา้น/ไม่ไดป้ระกอบอาชพี/เกษยีณ เช่น แม่  ปูย่่า ตายาย คอื บุคคลทีเ่ป็นทีเ่คารพนบัถอืของคนใน
ครอบครวั เป็นผู้น าความคดิในการเดนิทางท่องเที่ยว ดงันัน้ เมื่อมคีวามเชื่อ ความศรทัธา ในเรื่องของการขอพรสิง่
ศกัดิส์ทิธิจ์งึท าใหเ้กดิการเดนิทางกลบัไปยงัสถานทีข่อพรสิง่ศกัดิส์ทิธิอ์กีครัง้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรรษมน 
จนัทดษิฐ ์(2552) โดยศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมและความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยกรณีศกึษาตลาดน ้าอมัพวา 
จงัหวดัสมุทรสงคราม ผลการวจิยั พบว่า ผูเ้ขา้มาท่องเทีย่วทีม่อีาชพีทีต่่างกนั มพีฤตกิรรมการท่องเทีย่วต่างกนั  

นักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพอาชีพค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัวมีพฤติกรรม                
การขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ด้านร่วมประกอบกจิกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์เช่น การถวายดอกไม ้
การเตมิน ้ามนัตะเกยีง การท าบุญบรจิาค ครบทุกครัง้ทีเ่ดนิทางมา มากกว่าอาชพีแม่บา้น/ไม่ไดป้ระกอบอาชพี/เกษยีณ 
รบัจ้างทัว่ไป ข้าราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ/พนักงานรัฐ พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน และนักเรียน/นิสติ/นักศึกษา 
เน่ืองจากผูท้ีป่ระกอบอาชพีแม่บา้น/ไม่ไดป้ระกอบอาชพี/เกษยีณ เช่น แม่  ปูย่่า ตายาย คอืบุคคลทีเ่ป็นทีเ่คารพนับถอื
ของคนในครอบครวั เกิดการถ่ายทอดถึงพธิกีรรม กิจกรรมที่ปฏิบตัิในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อข อพรสิง่
ศกัดิส์ทิธิ ์ท าใหเ้กดิการเรยีนรู ้สรา้งความคุน้เคยจนท าใหเ้กดิเป็นพฤตกิรรม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรรษมน 
จนัทดษิฐ ์(2552) โดยศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมและความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยกรณีศกึษาตลาดน ้าอมัพวา 
จงัหวดัสมุทรสงคราม ผลการวจิยั พบว่า ผูเ้ขา้มาท่องเทีย่วทีม่อีาชพีทีต่่างกนั มพีฤตกิรรมการท่องเทีย่วต่างกนั 

สมมติฐานข้อท่ี 2 การสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์ประกอบด้วย ผู้ส่งข่าวสารทีม่คีวาม
น่าเชื่อถอื ผูส้่งข่าวสารทีม่เีสน่หด์งึดูดใจ และผูส้่งข่าวสารทีม่อี านาจบารม ีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการขอพรสิง่
ศกัดิส์ทิธิข์องนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
ประกอบด้วย ผู้ส่งข่าวสารที่มีความน่าเชื่อถือ ผู้ส่งข่าวสารที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจ และผู้ส่งข่าวสารที่มีอ านาจบารมี            
มคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 กบัพฤตกิรรมการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์
ของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ดา้นใชอ้นิเทอรเ์น็ต เช่น เวบ็ไซต ์หรอืสือ่สงัคมออนไลน์ในการรบัขอ้มูล
เกี่ยวกบัสถานที่ขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ด้านระดบัความถี่ของการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ด้านร่วมประกอบกจิกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบัการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ เช่น การถวายดอกไม้ การเติมน ้ามนัตะเกยีง การท าบุญบรจิาค ครบทุกครัง้ที่
เดินทางมา ด้านบอกเล่า ชกัชวนบุคคลอื่นเพื่อให้เดินทางไปขอพรในสถานที่ขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี่เคยไป ผ่านทาง
อนิเทอรเ์น็ต และดา้นการกลบัมาขอพรในสถานทีน้ี่อกีครัง้ เน่ืองจากปจัจุบนัอเิลก็ทรอนิกส ์ไดเ้ขา้มามสีว่นช่วยในการ
ติดต่อส่งสาร หาขอ้มูล แลกเปลี่ยนความคดิเหน็ระหว่างกนั ก่อให้เกดิเป็นการแพร่กระจายความรู้ ความเชื่อ ของ
ตนเองไปสูบุ่คคลอื่นๆ ภายนอกไดอ้ย่างง่ายได ้เกดิเป็นความสมัพนัธร์ะหว่างกนั เพื่อตอบสนองสิง่ทีต่วับุคคลต้องการ 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อภชิญา ณัฐพงศพ์ฤทธิ ์และพชันี เชยจรรยา (2559) โดยศกึษาเรื่อง รูปแบบการด าเนิน
ชวีติ การรบัรู้ขอ้มูลการท่องเทีย่วจากสื่อออนไลน์ ความน่าเชื่อถอืและพฤตกิรรมการตดัสนิใจท่องเทีย่วต่างประเทศ 
ผลการวิจยั พบว่า ความน่าเชื่อถือและการรบัรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์มคีวามสมัพนัธ์ในทางบวกกบั             
การตดัสนิใจท่องเทีย่ว 

สมมติฐานข้อท่ี 3 การรบัรู้ส่วนบุคคล ประกอบด้วย ความเชื่อ ประสบการณ์ ความต้องการ อารมณ์ และ
ความคาดหวงั มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิข์องนักท่องเที่ยวชาวไทย ในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า การรับรู้ส่วนบุคคล ประกอบด้วย ความเชื่อ ประสบการณ์ ความต้องการ อารมณ์ และความคาดหวัง                        
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 กับพฤติกรรมการขอพร                  
สิง่ศกัดิส์ทิธิข์องนกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ดา้นใชอ้นิเทอรเ์น็ต เช่น เวบ็ไซต์ หรอืสื่อสงัคมออนไลน์ใน
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การรบัขอ้มูลเกีย่วกบัสถานทีข่อพรสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ดา้นร่วมประกอบกจิกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์
เช่น การถวายดอกไม ้การเตมิน ้ามนัตะเกยีง การท าบุญบรจิาค ครบทุกครัง้ทีเ่ดนิทางมา ดา้นบอกเล่า ชกัชวนบุคคล
อื่นเพื่อใหเ้ดนิทางไปขอพรในสถานทีข่อพรสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีเ่คยไป ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต ดา้นระดบัความถีข่องการขอพร
สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์และด้านจะกลบัมาขอพรในสถานทีน้ี่อกีครัง้ เน่ืองจากนักท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานครรบัรูถ้งึ
ความเชื่อ ประสบการณ์ของผูส้ง่ขา่ว ความตอ้งการ อารมณ์ ความรูส้กึ และความคาดหวงัของตวันกัท่องเทีย่วชาวไทย
ในกรุงเทพมหานคร เมื่อได้รบัขอ้มูลเรื่องการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิข์องแหล่งท่องเทีย่ว ซึ่งการรบัรู้ส่วนบุคคลของแต่ละ
บุคคลได้รับการถ่ายทอด เรื่องราวความเชื่อ ค่านิยมต่างๆ เช่น เรื่องการขอพรสิ่งศักดิส์ ิทธิ ์จึงท าให้เกิดเป็น
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีต่ดิตวักนัมาในแต่ละบุคคล ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มรูาด โคซิ
อจี ิ(Murat Kocyigit ) (2559) โดยศกึษาเรื่อง บทบาทของการท่องเทีย่วทางศาสนาในการสร้างภาพลกัษณ์จุดหมาย
ปลายทาง: กรณีพพิธิภณัฑโ์คนยา ผลการวจิยั พบว่า การรบัรูข้องแต่ละบุคคลการเลอืกจุดหมายปลายทางความพึง
พอใจในจุดหมายปลายทาง และความตัง้ใจในการแนะน า ดงันัน้ การรบัรูภ้าพลกัษณ์จุดหมายปลายทางเป็นสิง่ส าคญั
อย่างยิง่ การรบัรูข้องผูบ้รโิภคเกีย่วกบัพพิธิภณัฑโ์คนยา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมนักท่องเทีย่วว่าเป็นศูนยก์ลาง
ของการท่องเทีย่วทางศาสนาไดร้บัผลกระทบจากองคป์ระกอบดา้นความรู ้ความเขา้ใจ และอารมณ์ นอกจากนี้  ยงัพบ
ในการวจิยัว่าองคป์ระกอบดา้นความรู ้ความเขา้ใจ และความรูส้กึมผีลต่อรปูรสนิยมของภาพลกัษณ์จุดหมายปลายทาง 
แต่องคป์ระกอบทางความคดิมปีระสทิธภิาพมากขึน้ส าหรบัรปูธรรมของภาพปลายทาง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผูป้ระกอบการเกีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วเพื่อการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิค์วรน าขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรม การขอ
พรสิง่ศกัดิส์ทิธิข์องนกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ดา้นระดบัความถีข่องการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์มาใชใ้นการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลกัในการท าการตลาด โดยมุ่งเน้นไปทีก่ลุ่มนกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานครเพศหญงิ 
มอีายุ 50 ปีขึน้ไป มสีถานภาพสมรส มอีาชพีแม่บา้น/ไม่ไดป้ระกอบอาชพี/เกษยีณ  

2. ผู้ประกอบการเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อการขอพรสิ่งศักดิส์ ิทธิต์้องการท าการสื่อสารแบบ                
ปากต่อปากผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์ควรใช้ผู้ส่งข่าวสารทีม่เีสน่หด์งึดูดใจ จากงานวจิยั พบว่า ผู้ส่งข่าวสารที่มเีสน่ห์
ดึงดูดใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการขอพรสิ่งศักดิส์ ิทธิข์องนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร                  
ด้านระดับความถี่ของการขอพรสิ่งศักดิส์ ิทธิ ์ด้านบอกเล่า ชักชวนบุคคลอื่นเพื่อให้เดินทางไปขอพรในสถานที่               
ขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี่เคยไป ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ด้านการกลบัมาขอพรในสถานที่น้ีอีกครัง้ และด้านร่วมประกอบ
กจิกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์เช่น การถวายดอกไม ้การเตมิน ้ามนัตะเกยีง การท าบุญบรจิาค 
ครบทุกครัง้ทีเ่ดนิทางมา กล่าวคอื ถา้มกีารสือ่สารแบบปากต่อปากผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์โดยใหผู้ส้ง่ขา่วสารทีม่เีสน่ห์
ดงึดดูใจ เป็นผูส้ง่ขา่วสารจะท าใหน้กัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร มพีฤตกิรรมการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ในดา้น
ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันหากมีการส่งเสริมให้ผู้ส่งข่าวสารที่มีความน่าเชื่อถือ  เป็นผู้ส่งสารจะท าให้
นกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร มพีฤตกิรรมการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ดา้นใชอ้นิเทอรเ์น็ต เช่น เวบ็ไซต ์หรอืสือ่
สงัคมออนไลน์ในการรบัขอ้มลูเกีย่วกบัสถานทีข่อพรสิง่ศกัดิส์ทิธิเ์พิม่มากขึน้ รวมถงึประสบการณ์ของผูส้่งขา่วจะเพิม่
การรบัรู้ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานครเมื่อได้รบัขอ้มูลเรื่องการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิข์องแหล่งท่องเทีย่ว            
ใหม้ากขึน้ 

3. ผูป้ระกอบการเกีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วเพื่อการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิต์อ้งการคดัสรรหาทตูการท่องเทีย่วเพื่อ
การขอพรสิ่งศักดิส์ ิทธิ ์ควรเลือกมาจากผู้ส่งข่าวสารที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น หมอลักษณ์ฟนัธง อ.เผ่าทอง              
ทองเจอื หรอืบุคคลผูม้เีสน่หด์งึดดูใจทัว่ไป และมปีระสบการณ์ดา้นการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ 
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4. ผู้ประกอบการเกีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วเพื่อการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์สามารถใชข้อ้มูลเกี่ยวกบัพฤตกิรรม
การขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิข์องนักท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงนิในการร่วมท าบุญ ต่อครัง้ ในการ
ก าหนดราคาสนิคา้ทีใ่หบ้รกิาร คอื ควรอยู่ในราคา 20 บาท หรอื 100 บาท จากงานวจิยั พบว่า   กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่
ร่วมท าบุญ 20 บาทต่อครัง้ และรองลงมาคอื 100 บาทต่อครัง้ เนื่องจากเป็นธนบตัรทีม่มีลูค่าน้อยทีสุ่ด และสะดวกกบั
กลุ่มตวัอย่าง โดยมคีวามยนิดทีีจ่ะบรจิาคเงนิจ านวนเหล่านี้ 

5. การรับรู้ส่วนบุคคล ด้านการรับรู้ถึงความคาดหวังของตัวนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร            
เมื่อได้รับข้อมูลเรื่องการขอพรสิ่งศักดิส์ ิทธิข์องแหล่งท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์สูงสุดกับพฤติกรรม                
การขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิข์องนักท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ท าใหน้ักท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร              
มพีฤติกรรมด้านระดบัความถี่ของการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ด้านใช้อนิเทอร์เน็ต เช่น เวบ็ไซต์ หรอืสื่อสงัคมออนไลน์               
ในการรบัขอ้มูลเกีย่วกบัสถานทีข่อพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ด้านบอกเล่า ชกัชวนบุคคลอื่นเพื่อใหเ้ดนิทางไปขอพรในสถานที่             
ขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี่เคยไป ผ่านทางอนิเทอร์เน็ต และด้านร่วมประกอบกจิกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการขอพรสิง่
ศกัดิส์ทิธิ ์เช่น การถวายดอกไม ้การเตมิน ้ามนัตะเกยีง การท าบุญบรจิาค ครบทุกครัง้ ทีเ่ดนิทางมาเพิม่มากขึน้เช่นกนั 
 
กิติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้  ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเนื่ องจากผู้ศึกษาได้รับความเมตตาและกรุณาอย่างสูงจาก              
อาจารย ์ดร.เศรษฐวสัภุ์ พรมสทิธิ ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาใหค้ าปรกึษาแนะน าตรวจสอบ และ
แก้ไขข้อบกพร่องเพื่อน ามาปรับปรุงให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ เสร็จสมบูรณ์  และขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์                 
ดร.ณักษ์ กุลสิร์ และอาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ ที่ได้ให้ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบปรบัปรุง
คุณภาพเครื่องมอืการวจิยัให ้

กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณ หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ ท่านเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส                
ท่านเจ้าอาวาสวัดมหาบุศย์ ท่านเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ศาล                  
พระพฆิเนศ สีแ่ยกรชัดา-หว้ยขวาง และวดัพระศรมีหาอุมาเทว ีรวมถงึเจา้หน้าทีทุ่กท่านภายในวดัทีเ่อื้อเฟ้ือขอ้มูลการ
ท าวิจัย และช่วยประสานงาน อ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล รวมถึงรอยยิ้ม และมิตรภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกท่านทีเ่กดิขึน้ระหว่างการเกบ็ขอ้มลู ท าใหไ้ดข้อ้มลูทีส่มบรูณ์มากขึน้ 

ผู้ศกึษาขอกราบขอพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และทุกคนในครอบครวัซึ่งให้ความสนับสนุนและคอยใหก้ าลงัใจ           
ใหเ้สมอมา ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทีค่อยช่วยเหลอืและแนะน าในการท าวจิยัมาโดยตลอด 

สุดท้ายนี้ ผู้ศกึษาขอใหง้านวจิยันี้ได้เป็นประโยชน์ส าหรบัผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิและผู้ทีส่นใจ คุณประโยชน์            
อนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูศ้กึษาขอมอบใหบ้ดิา มารดา ตลอดจนครอูาจารยท์ุกท่านทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้
อนัเป็นพืน้ฐานส าคญั ท าใหเ้กดิผลส าเรจ็ในการท าสารนิพนธค์รัง้นี้ 
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