
 
 

ความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วทีมี่ต่อตลาดนํา้ดําเนินสะดวก จังหวดัราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นางสาวอภิญญา สุดสายธง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวจัิยนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในรายวชิา 765 443 สัมมนาการเป็นผู้ประกอบการ 

ตามหลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกจิและภาษาองักฤษ 

คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัศิลปากร  

ปีการศึกษา 2553 
 



ความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วทีมี่ต่อตลาดนํา้ดําเนินสะดวก จังหวดัราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นางสาวอภิญญา สุดสายธง 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวจัิยนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในรายวชิา 765 443 สัมมนาการเป็นผู้ประกอบการ 

ตามหลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกจิและภาษาองักฤษ 

คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัศิลปากร  

ปีการศึกษา 2553 

 

 

 

 



ท่ีประชุมสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาแลว

อนุมัติใหการวิจัยเร่ือง “ ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัด.......

ราชบุรี” เสนอโดย นางสาวอภิญญา สุดสายธง  มีคุณคาเพียงพอท่ีจะเปนสวนหนึ่งของการศึกษาใน

รายวิชาสัมมนาการเปนผูประกอบการ ตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ 

 

………………………………………………… 

                                                                                         (อาจารย ดร.ธนินทรัฐ  รัตนพงศภิญโญ) 

                                                                                        หัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป 

วันท่ี……….เดือน………………..พ.ศ. ………. 

 

อาจารยท่ีปรึกษา 

อาจารยเกตุวดี สมบูรณทว ี

 

คณะกรรมการสอบสัมมนาการเปนผูประกอบการ 

 

………………………………………………… ประธานกรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารยประสพชัย  พสุนนท) 

…………../………………………/…………… 

 

………………………………………………… กรรมการ 

(อาจารยเกตุวดี  สมบูรณทว)ี 

…………../………………………/…………… 

 

………………………………………………… กรรมการ 

(อาจารย ดร.ธนินทรัฐ  รัตนพงศภิญโญ) 

…………../………………………/…………… 

 



12500774 : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ/ตลาดนํ้าดําเนินสะดวก/นักทองเที่ยว 

กกกกกกกกอภิญญา สุดสายธง : ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอตลาดนํ้าดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

อาจารยที่ปรึกษา : อาจารยเกตุวดี สมบูรณทวี.57หนา 

 

บทคัดยอ 

กกกกกกกกการศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอตลาดนํ้าดําเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอตลาดนํ้าดําเนินสะดวก  ในดานตางๆ จํานวน 5 

ดาน ไดแก ดานสถานที่  ดานกิจกรรม ดานคาใชจายตางๆ ดานการใหบริการของผูจัดจําหนายสินคาและผู

ใหบริการ และดานภาพโดยรวมของความพึงพอใจที่มีตอตลาดนํ้าดําเนินสะดวก  ประชากรกลุมตัวอยางคือ กลุม

นักทองเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวที่ โดยใชแบบสอบถาม 

กกกกกกกกผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญ เปนเพศหญิง อายุ  35–50 ป มีสถานภาพโสด การศึกษาอยู

ในระดับปริญญาตรีและมีธุรกิจสวนตัวมีรายได 25,000 บาทขึ้นไปมาจากจังหวัดในภาคกลางและทราบขอมูล

เก่ียวกับตลาดนํ้าดําเนินสะดวกมาจากคนรูจัก และเดินทางทองเที่ยวในประเทศดวยตนเองกับกลุมเพ่ือนที่เรียน/ที่

ทํางาน เดินทางดวยรถยนตและเดินทางมาที่ตลาดนํ้าดําเนินสะดวกดวยรถยนตสวนตัว คาใชจายในการมาเที่ยว

ตลาดนํ้าดําเนินสะดวกเปนเงิน 1,001–3,000 บาท 

เรื่องความพึงพอใจของนักทองเที่ยวสามารถสรุปไดเปนดานตางๆ ได 5 ดาน ดังน้ี 

1. ดานสถานที่ ในภาพรวมพบวานักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดนํ้าดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจใน

ระดับมาก  

2. ดานกิจกรรมในภาพรวมพบวานักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดนํ้าดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจใน

ระดับมาก  

3. ดานคาใชจายตางๆ  ในภาพรวมพบวานักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดนํ้าดําเนินสะดวกมีความพึง

พอใจในระดับปานกลาง  

4. ดานการใหบริการของผูจัดจําหนายสินคาและผูใหบริการ ในภาพรวมพบวานักทองเที่ยวที่มา

เที่ยวที่ตลาดนํ้าดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

5. ดานภาพโดยรวมของความพึงพอใจที่มีตอตลาดนํ้าดําเนินสะดวก ในภาพรวมพบวานักทองเที่ยว

ที่มาเที่ยวที่ตลาดนํ้าดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจในระดับมาก 
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บทที1่ 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

กกกกกกกกจังหวัดราชบุรีเปนจังหวัดหนึ่งในภาคกลางดานตะวันตกท่ีมีหลักฐานทางประวัติศาสตร

วาราชบุรีเปนหัวเมืองท่ีเจริญรุงเรืองมากแหงหนึ่งของแควนสุวรรณภูมิ ราชบุรียังเปนแหลงพบปะ

ของพอคาวาณิชตั้งแตคร้ังโบราณ ท้ังยังเปนเมืองหนาดานท่ีติดตอกับพมา ราชบุรีจึงเปนดินแดนท่ี

หลากหลายชาติพันธุและกลุมชนมากท่ีสุดแหงหนึ่ง 

กกกกกกกกจังหวัดราชบุรีมีประวัติศาสตร โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัฒนธรรมท่ีสําคัญและ

ธรรมชาติท่ีงดงาม เพราะจังหวัดราชบุรีมีภูมิประเทศท่ีหลากหลาย จึงทําใหมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเปน

ท่ีรูจักหลายแหง ทําใหจังหวัดราชบุรีมีอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของจังหวัดนั้นเติบโตอยางตอ  

เนื่อง เพราะจังหวัดราชบุรีมีแหลงทองเท่ียวเปนจํานวนมากท่ีนักทองเท่ียวนิยมเดินทางมาซ่ึงมีท้ังนัก

ทอง เท่ียวชาวไทยและนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ นอกจากนี้ยังมีอําเภอหนึ่งท่ีมีนักทองเท่ียวนิยม

เดินทางมาเท่ียวเปรียบเสมือนจุดเดนของจังหวัดราชบุรี คือ ท่ีอําเภอดําเนินสะดวก ซ่ึงมีท้ัง

นักทองเท่ียวท่ัวทุกมุมของโลกเดินทางมาเพื่อชมตลาดน้ําดําเนินสะดวกแหงนี ้

กกกกกกกกตลาดน้ําดําเนินสะดวก หรือท่ีรูจักกันท่ัวไปในนามตลาดน้ําคลองตนเข็ม หรือท่ี

ชาวบานในละแวกนั้นนิยมเรียกกันวาตลาดน้ําคลองลัดพลีซ่ึงมีมานานกวา 100 ปเศษ และเกิดข้ึน

ควบคูกับคลองดําเนินสะดวกท่ี พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดเกลาใหขุดคลอง

ดําเนินสะดวก เม่ือป พ.ศ. 2409 เพื่อเช่ือมแมน้ําทาจีนกับแมน้ําแมกลอง ซ่ึงมีระยะทางกวา 35 

กิโลเมตร แตเดิมตลาดน้ําดําเนินสะดวกเปนจุดท่ีพอคาแมขายมารวมกันเพื่อคาขายและผูคนใน

ชุมชนบริเวณนั้นเองท่ีมาจับจายใชสอย ในป พ.ศ. 2510 เร่ิมมีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาว

ตางประเทศเขามาเท่ียวชมวิถีชีวิตและการคาขายในตลาดน้ําแหงนี้ ตอมาไดมีบริษัทนําเท่ียวจัดนํา

นักทองเท่ียวมาชมโดยตรงจึงทําใหตลาดน้ําดําเนินสะดวก มีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักกันตั้งแตนั้นมา 

กกกกกกกกปจจุบันไดมีนักทองเท่ียวเขามาเท่ียวชมตลาดน้ําดําเนินสะดวกกันมากข้ึนทุกป ทําให

ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีการเปล่ียนรูปแบบการคาไปจากเดิม ในอดีตตลาดน้ํานั้นเปนเพียงสถานท่ีท่ี

มีการแลกเปล่ียน ซ้ือ ขาย สินคาการทางเกษตรของชาวบานเทานั้น  
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กกกกกกกกในปจจุบันมีการขายสินคาท่ีมีภายในทองถ่ิน ของท่ีระลึกและมีการบริการเพิ่มเขามา 

เพื่อเปนการรองรับนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียว เชน บริการนั่งเรือชมวิถีชีวิตของชาวบานท่ีอาศัยอยูริมฝง

คลองและสามารถจับจายซ้ือของทางน้ําได ซ่ึงเปนท่ีสนใจของนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาว

ตางประเทศท่ีมาเยี่ยมชมเปนจํานวนมากและยังมีแนวโนมเพิ่มจํานวนมากข้ึนทุกป ซ่ึงสรางช่ือเสียง

ใหกับอําเภอดําเนินสะดวกและจังหวัดราชบุรี 

กกกกกกกกจากท่ีกลาวมาขางตนนั้นจะเห็นไดวา มีนักทองเท่ียวจํานวนมากท่ีสนใจและเดินทางมา

เพื่อมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวก ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ

ของนักทองเท่ียวท่ีมีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก กรณี นักทองเท่ียวชาวไทยโดยเฉพาะ เพื่อเปน

การศึกษาถึงความพึงพอใจท่ีนักทองเท่ียวคนไทยรูสึกตอสถานท่ีทองเท่ียวในประเทศไทย โดยจะ

ศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวกในดานตางตอไปนี้ คือ 

ในดานสถานท่ี ดานกิจกรรม ดานอัตราคาบริการตางๆ ดานการใหบริการของผูจัดจําหนายสินคา

และผูใหบริการ และดานภาพโดยรวมของความพึงพอใจในการใหบริการท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวก 

เพื่อท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจและขอเสนอแนะของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําแหง

นี้ และเพื่อท่ีทางตลาดน้ําดําเนินสะดวกจะสามารถนําขอมูลท่ีทราบจากผลการวิจัยในคร้ังนี้ไปใชใน

การพัฒนาและปรับปรุงตลาดน้ําดําเนินสะดวก ใหมี รูปแบบและการบริการท่ีไดระดับมาตรฐาน

เหมาะสําหรับเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญและรองรับความตองการของนักทองเท่ียวไดอยาง

เหมาะสมตอไป 

 

วตัถุประสงค์ 

กกกกกกกก1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัด.......

ราชบุรี 

กกกกกกกก2.   เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีมีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

กกกกกกกก1.   ขอบเขตดานประชากร คือ นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวตลาดน้ําดําเนินสะดวก โดยศึกษา

เฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทย 

กกกกกกกก2.  ขอบเขตดานเนื้อหา คือ เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามโดยขอความรวมมือ ..

จากนักทองเท่ียวชาวไทย โดย สอบถามในดานตางๆ ดังนี้ ดานสถานท่ี  ดานกิจกรรม ดานคาใชจาย 
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ดานการใหบริการของผูจัดจําหนาย  และดานภาพโดยรวมของความพึงพอใจท่ีมีตอตลาดน้ําดําเนิน

สะดวก 

กกกกกกกก 3.   ขอบเขตดานพื้นท่ี  คือ กลุมตัวอยางท่ีมาเท่ียวในตลาดน้ําดําเนินสะดวก  จังหวัด

ราชบุรี 

กกกกกกกก 4.   ขอบเขตดานระยะเวลา คือ ดําเนินการตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2552 ถึง  เดือน

สิงหาคม 2553 

 

กรอบแนวคดิ 

        ตัวแปรต้น    

 

 

 

          

 

 

ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายไดหลักตอเดือน 

ปจจัยดานการทองเท่ียว 
- สถานท่ี 
- กิจกรรม 
- คาใชจาย 
- การใหบริการของผูจัดจําหนาย

สินคาและผูใหบริการ 
- ภาพโดยรวมของ 
       ตลาดน้ําดําเนินสะดวก 

     ความพึงพอใจของ   
     นักทองเท่ียวท่ีมีตอ 
  ตลาดน้ําดําเนินสะดวก 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. การวิจัยคร้ังนี้ทําใหทราบถึงความพึงพอใจของนักทองเท่ียวคนไทยท่ีมีตอตลาดน้ํา

ดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

2. การวิจัยคร้ังนี้จะเกิดประโยชนตอการทองเท่ียวของจังหวัดราชบุรี จากขอมูลท่ีได

จากการวิจัยสามารถนํา ไปปรับปรุงและสงเสริมการทองเท่ียวตลาดน้ําดําเนินสะดวกได 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

ตลาดน้ําดําเนินสะดวก         หมายถึง       สถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีการคาขายกันในเรือท่ีตลาด 

   น้ําดําเนินสะดวก อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัด 

   ราชบุรี 

นักทองเท่ียว                         หมายถึง       ผูท่ีเดินทางมาทองเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวก 

                                                                               ท่ีเปนชาวไทย 

ความพึงพอใจ                      หมายถึง        ความรูสึกของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการมาเท่ียวท่ี   

   ตลาดน้ําดําเนินสะดวก  

              บริการนั่งเรือ   หมายถึง        การนั่งเรือชมตลาดน้ําดําเนินสะดวกและชมวิถี  

              ชีวิตของชาวบานท่ีอาศัยอยูริมฝงคลองดําเนิน 

              สะดวก 

 ผูจัดจําหนาย                   หมายถึง        พอคา แมคา ท่ีขายสินคา อาหาร และเคร่ืองดื่ม  

                 ใหแกนักทองเท่ียว 

ผูใหบริการ หมายถึง        ผูท่ีดูแลลูกคาท้ังพนักงานทาเรือ คนขับเรือ จนถึง  

        ผูท่ีบริการเพื่อความสะดวกสบายแกนักทองเท่ียว  
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

กกกกกกกกการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุรี ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อเปนประโยชนตอการกําหนด

กรอบแนวคิดและเปนแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

กกกกกกกก1.   ทฤษฎีความพึงพอใจ 

กกกกกกกก2.   แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

กกกกกกกก3.   แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ 

กกกกกกกก4.   แนวคิดเกี่ยวกับการทองเท่ียว 

กกกกกกกก5.   ขอมูลท่ัวไปของตลาดน้ําดําเนินสะดวก 

กกกกกกกก6.   งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

ทฤษฎคีวามพงึพอใจ 

กกกกกกกกความหมายของความพงึพอใจ 

กกกกกกกกความหมายของความพึงพอใจนั้นไดมีผูใหความหมายท่ีคลายคลึงกันไวหลายทาน ดังนี ้

     Mores (1955 : 27, อางถึงใน บุญฤทธ์ิ ล้ิมฉุน 2548) กลาววา ความพึงพอใจเปนส่ิงใดก็

ตามท่ีสามารถลดความตึงเครียดของมนุษยใหนอยลง และความตึงเครียดนี้เปนผลมาจากความตอง  

การของมนุษย เม่ือมนุษยมีความตองการมากก็จะเกิดปฏิกิริยาเรียกรอง เม่ือความตองการไดรับการ

ตอบสนอง ความตึงเครียดก็จะลดนอยลงหรือหมดไป และกอใหเกิดความพึงพอใจได 

กกกกกกกกชริณี เดชจินดา ( 2535 : 14) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก หรือทัศนคติ

ของบุคคลท่ีมีตอส่ิงหนึ่งหรือปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับความรูสึกพอใจจะเกิดข้ึน เม่ือความตองการ

ของบุคคลไดรับการตอบสนอง หรือบรรลุจุดหมายในระดับหนึ่ง ความรูสึกดังกลาวจะลดลง

หรือไมเกิดข้ึน หากความตองการหรือจุดมุงหมายนั้นไมไดรับการตอบสนอง 



 6 

กกกกกกกกอุทัยพรรณ สุดใจ ( 2545 : 7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของ .......

บุคคลท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยอาจจะเปนไปในเชิงประเมินคา วาความรูสึกหรือทัศนคติตอส่ิงหนึ่ง

ส่ิงใดนั้นเปนไปในทางบวกหรือทางลบ 

กกกกกกกกหลุย จําปาเทศ (2533 : 8) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความตองการ ( Needs) ได

บรรลุเปาหมาย พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาก็จะมีความสุข สังเกตไดจากสายตา คําพูดและการ

แสดงออก 

กกกกกกกกโดยสรุปแลวความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกยินดี ชอบใจ และเปนสุข เปนการแสดง

ความรูสึกในทางบวกตอส่ิงท่ีไดรับการตอบสนองตามความตองการของมนุษย ดวยการแสดง

พฤติกรรมออกมาทางสายตา คําพูด ระหวางบุคคลกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

 

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 

กกกกกกกกความพึงพอใจ (Satisfaction) เปนทัศนคติท่ีเปนนามธรรมไมสามารถมองเห็นเปนรูป 

รางได การท่ีเราจะทราบวาบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม สามารถสังเกตไดจากการแสดงออกท่ี

คอนขางสลับซับซอน จึงวัดความพึงพอใจโดยตรงไดยาก แตสามารถวัดไดโดยทางออมโดยการวัด

ความคิดเห็นของบุคคลเหลานั้น และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะตองตรงกับความรูสึกท่ีแทจริง จึง

จะสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได 

กกกกกกกกShelly (1975 : 252, อางถึงใน จุมพล  ผ้ัวผดุง 2546) กลาววา คือทฤษฎีท่ีวาดวยความ  

รูสึกสองแบบของมนุษย คือ ความรูสึกในทางบวกและความรูสึกในทางลบ ความรูสึกของมนุษยจะ

ตกอยูในความรูสึกสองแบบนี ้

กกกกกกกกความรูสึกทางบวก เปนความรูสึกท่ีเม่ือเกิดข้ึนแลวจะทําใหมีความสุข ความรูสึกนี้เปน

ความรูสึกท่ีแตกตางจากความรูสึกทางบวกอ่ืนๆ กลาวคือ เปนความรูสึกท่ีมีระบบยอนกลับความสุข 

สามารถทําใหเกิดความรูหรือความรูสึกบวกเพิ่มข้ึนอีกดังนั้นจะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกท่ี

สลับซับซอน และความสุขนี้มีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกทางบวกอ่ืนๆ 

กกกกกกกกความรูสึกดานลบ ความรูสึกดานบวกและความสุข มีความสัมพันธกันอยางสลับซับ  

ซอนและระบบความสัมพันธของความรูสึกท้ังสามนี้  เรียกวา ระบบความพอใจ โดยความพอใจจะ

เกิดข้ึนเม่ือระบบความพอใจมีความรูสึกทางบวกมากกวาความรูสึกทางดานลบ ความพอใจสามารถ

แสดงออกมาในรูปแบบตางๆได และความรูสึกทางบวกนี้ยังเปนตัวชวยใหเกิดความพอใจเพิ่มข้ึน

ไดอีก โดยแทจริงแลวความหมายของคําวา “ความพึงพอใจ” (Satisfaction) นั้นเปนความหมาย
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เดียวกับ ทัศนคติ (Attitude) ซ่ึงทัศนคติ คือ  ความรูสึกของบุคคลท่ีไดจากการเรียนรู และ

ประสบการณแลวแสดงสภาวะของรางกายและจิตใจในดานความพรอมท่ีจะตอบสนองตอบุคคล

หรือส่ิงตางๆ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือในสองลักษณะ 

กกกกกกกกทฤษฎีความพึงพอใจของ Herzberg (1959 : 154, อางถึงใน อภิชาต  ตีรสวัสดิชัย  2537) 

สาระสําคัญของทฤษฎีนี้ คือ  

กกกกกกกก1. ความตองการของคนท่ีจะหลีกเล่ียงความไมสบาย และความเจ็บปวด (Animalistic 

Needs) ส่ิงเหลานี้เรียกวา Hygiene factors                                                                                                                                                                                                                              

กกกกกกกก2. ความตองการท่ีจะเจริญเติบโตและพัฒนาทางดานจิตความตองการนี้จะสานสัมพันธ

กับสาระของงาน เชน ความสามารถ ส่ิงเหลานี้เปนทีตองการรียกวา Motivators และเม่ือเกิดข้ึนยอม

ทําใหบุคคลนั้นเกิดความพึงพอใจ 

กกกกกกกกจากทฤษฎีท่ีกลาวมาขางตนผูศึกษาสรุปไดวา ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจนั้น หมายถึง 

ความรูสึกของมนุษยท้ังสองแบบ คือ ความรูสึกพึงพอใจหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาความรูสึกทาง  

บวก และความรูสึกไมพึงพอใจหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาความรูสึกทางลบ ความรูสึกพึงพอใจ คือ 

การท่ีมนุษยรูจักยินดี มีความสุข และความพอใจ จะเกิดข้ึนเม่ือความตองการของมนุษยไดรับการ

ตอบสนอง ความรูสึกไมพึงพอใจ คือ การท่ีมนุษยรูสึกไมมีความสุข ไมยินดี และการท่ีความ

ตองการของมนุษยไมไดรับการตอบสนอง 

 

แนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

กกกกกกกกผูบริโภค เปรียบประดุจเสนเลือดท่ีหลอเล้ียงชีวิตบริษัททางดานธุรกิจทุกแหงใหยืนยง

ดํารงอยูได ดังนั้น กลุมผูบริโภคจึงเปนเปาหมายหลักสําคัญท่ีบริษัทธุรกิจจะสามารถจําหนายสินคา

และบริการ  เพื่อนําเอารายไดและผลกําไรจากกลุมบุคคลเหลานี้มาใชเปนทุนรอนหมุนเวียน  เพื่อ

ดําเนินงานประกอบการธุรกิจใหเจริญกาวหนาสืบตอไป  ซ่ึงปจจัยท่ีสําคัญยิ่งตอความสําเร็จในการ

ดําเนินงานของบริษัทธุรกิจดังกลาว ก็คือ  ผูประกอบการจําเปนจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

พฤติกรรมของ ผูบริโภค  เพื่อเปนการปรับกลยุทธการตลาดใหไปในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอ  

ใจของผูบริโภค 

กกกกกกกกองอาจ  ปะทะวานิช (2525) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคล

ใดบุคคลหนึ่งท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมาและการใชซ่ึงสินคาและบริการ ซ่ึงสาเหตุท่ี
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ผูบริโภคเลือกซ้ือสินคาและบริการอาจเปนเพราะสินคาและบริการนั้นๆ มีส่ิงจูงใจบางประการท่ี ....

สอดคลองกับทัศนคติของผูบริโภค 

กกกกกกกกดํารงศักดิ์  ชัยสนิท  (2537)  ไดศึกษาวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงสาเหตุท้ังปวงท่ีมีอิทธิพล 

ตอการตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการของผูบริโภค กลาววา การวิเคราะหผูบริโภค ( Consumer  

Analysis) ถือเปนการวิเคราะหกลุมเปาหมายทางการตลาด เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมทางการตลาด  

ท่ีผูบริหารการตลาดใชความพยายามทางการตลาด  (Market  Effort)  เพื่อเอาชนะคูแขงขันธุรกิจใน

แตละประเภทตางก็ใหความสําคัญกับผูบริโภคมากจนเกิดมีคําท่ีพูดกันอยางคุนหูวา ลูกคาคือพระ 

ราชา  (Customer  is  a  King) 

กกกกกกกกStanton (1981 , อางถึงใน จุมพล  ผ้ัวผดุง 2546)           ไดศึกษา วิธีการวิเคราะห

พฤติกรรมผูบริโภควา จําตองอาศัยวิชาการทาง ดานพฤติกรรมศาสตร ( Behavioral  Sciences) ซ่ึง

ประกอบดวยสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และจิตวิทยา  ผสมผสานเขาดวยกันเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรม

ของผูบริโภค  

กกกกกกกกพฤติกรรมผูบริโภคนี้ เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทําใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซ้ือ

เพื่อผลิตภัณฑหรือบริการ โดยมีจุดเร่ิมตนจากการเกิดส่ิงกระตุนภายนอก (Outside Stimulus) ท่ีแบง 

เปนส่ิงกระตุนทางการตลาด คือ สวนประสมทางดานการตลาด ( Marketing Mix) ไดแก ส่ิงกระตุน

ทางดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจําหนายและการสงเสริมการจําหนาย และส่ิงกระตุนทางดาน

สภาพแวดลอมอ่ืนๆ ท่ีควบคุมไมได ไดแก ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมาย  การเมือง 

และวัฒนธรรม ซึงส่ิงกระตุนเหลานี้ จะผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค ( Buyer’s Black 

Box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกลองดํา ( Black Box) ท่ีผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนความรูสึกนึก

คิดของผูบริโภคได  โดยความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคนี้ จะไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูบริโภค

ซ่ึงเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรม ปจจัยทางสังคม ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทางจิตวิทยา รวมท้ัง

ข้ันตอนตางๆ ในกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค  ไดแก  

กกกกกกกก1.   การรับรูถึงความตองการหรือการรับรูปญหาของผูบริโภคเอง   

กกกกกกกก2.   การคนหาขอมูลเพื่อสนองความตองการท่ีถูกกระตุน   

กกกกกกกก3.   การประเมินผลทางเลือกจากคุณสมบัติตางๆ ของผลิตภัณฑ   

กกกกกกกก4.    การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑท่ีชอบมากท่ีสุด   

กกกกกกกก5. การไดรับความรูสึกภายหลังการซ้ือของผูบริโภคดานความพึงพอใจ หรือไมพอใจ

หลังจากท่ีไดใชผลิตภัณฑ นอกจากนั้น ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ของการตอบ  

สนองของผูซ้ือ (Buyer’s Response) ทางดานการเลือกผลิตภัณฑ การเลือกตราสินคา การเลือกผูขาย 

การเลือกเวลาในการซ้ือ และการเลือกปริมาณการซ้ือ 
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แนวคดิเกีย่วกบัความรู้และพฤติกรรมผู้บริโภค 

กกกกกกกกพิบูล ทีปะปาล  (2537) ไดกลาวถึงกระบวนการของพฤติกรรมมี 3 ข้ันตอน  

กกกกกกกก1.   พฤติกรรมท่ีจะเกิดไดตองมีสาเหตุทําใหเกิด (Behavior is Caused) หมายความวา...

การท่ีคนเราจะแสดงพฤติกรรมอยางหนึ่งอยางใดออกมานั้นจะตองมีสาเหตุทําใหเกิด และส่ิงท่ีเปน

สาเหตุ คือ ความตองการท่ีเกิดข้ึนในตัวคนคนนั้นนั่นเอง 

กกกกกกกก2.  พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดตองมีส่ิงจูงใจหรือแรงกระตุน (Behavior is Motivated) นั่น

คือ เม่ือคนมีความตองการเกิดข้ึนแลว คนก็ปรารถนาท่ีจะบรรลุถึงความตองการนั้นจนกลายเปน

แรงกระตุนหรือแรงจูงใจใหแสดงพฤติกรรมตางๆ  เพื่อสนองความตองการท่ีเกิดข้ึน 

กกกกกกกก3.  พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนยอมมุงสูเปาหมาย (Behavior is Goal-directed) คือ การท่ีคน.

แสดงพฤติกรรมใดๆ ออกมานั้น มิไดกระทําโดยเล่ือนลอยปราศจากจุดมุงหมายหรือไรทิศทางหาก  

แตกลับมุงไปสูเปาหมายท่ีแนนอนเพื่อบรรลุผลสําเร็จแหงความตองการของตน 

กกกกกกกกอดุลย จาตุรงคกุล (2543)  ในการศึกษานี้จะนําทฤษฎีดังกลาวมาเปนตนแบบ เพื่อศึกษา

กระบวนการของพฤติกรรมท่ีนําไปสูการตัดสินใจ “คําวา พฤติกรรมของผูบริโภคนั้น  ในความ 

หมายท่ีถูกตองนั้นมิใชหมายถึง การบริโภค ( Consumption) หากแตศึกษาถึงการซ้ือ ( Buying) ของ  

ผูบริโภค ในท่ีนี้เราจึงเนนถึงตัวผูซ้ือเปนสําคัญและท่ีถูกตองแลว การซ้ือเปนเพียงจุดหนึ่งของ

กระบวนการตัดสินใจ และไมสามารถแยกออกไปจากการบริโภค สินคาท่ีกระทําโดยตัวผูบริโภค

เองหรือการบริโภคโดยสมาชิกคนอ่ืนๆในครอบครัว ผูซ้ือจะเปนผูทํางานแทนความพอใจของผูท่ีจะ

บริโภคอีกตอหนึ่ง ดวย เหตุนี้เองผูวิเคราะหการตลาดจึงตองระวังอยูเสมอถึงความสัมพันธเหลานี”้  

 

กกกกกกกกคาํจํากดัความของพฤติกรรมผู้บริโภค 

กกกกกกกกอดุลย จาตุรงคกุล (2543)  กลาววา “ปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับ

และใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ รวมท้ังกระบวนการตางๆ ของการตัดสินใจ  ซ่ึงเกิดกอนและ

เปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตางๆ เหลานั้น”  แบงออกเปน 3 สวนสําคัญ คือ  

กกกกกกกก1.  ปฏิกิริยาของบุคคล ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมตางๆ เชน การเดินทางไปและกลับจากราน  

คา การจายของในรานคา การซ้ือ การขนสินคา การใชประโยชนและการประเมินคาสินคา และการ

บริการท่ีมีจําหนายอยูในตลาด 

กกกกกกกก2. บุคคลท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการรับและการใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ ซ่ึง

หมายถึงผูบริโภคคนสุดทาย (The Ultimate Consumer) เรามุงท่ีตัวบุคคลผูซ้ือสินคาและบริการเพื่อ

นําไปใชบริโภคเองและ/หรือเพื่อการบริโภคของหนวยบริโภคตางๆ ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน  เชน 
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ครอบครัวหรือเพื่อน รวมถึงแมบานในฐานะท่ีเปนตัวแทนของการจัดซ้ือในครอบครัว และบุคคล

บางคนท่ีซ้ือของขวัญใหบุคคลอ่ืนดวย อยางไรก็ดีเราไมพิจารณาถึงการท่ีบุคคลทําการซ้ือใหกับองค  

การหรือธุรกิจหรือสถาบันตางๆ  

กกกกกกกก3.    กระบวนการตางๆ ของการตัดสินใจซ่ึงกอนเกิด และเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตางๆ 

เหลานี้ ซ่ึงรวมถึงการตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมการซ้ือของผูบริโภคท่ีกระทบโดยตรงตอ

ปฏิกิริยาทางการตลาดท่ีเราสังเกตได เชน การติดตอกับพนักงานขาย การส่ือสารโฆษณาและการ

เปดรับขาวสารโฆษณา การสอบถามอยางไมเปนทางการกับญาติมิตร 

 

แนวคดิเกีย่วกบัการบริการ 

กกกกกกกกความหมายของการบริการ 

กกกกกกกกความหมายของการบริการนั้นไดมีนักวิชาการใหความหมายไวหลายทาน ดังนี ้

กกกกกกกกยุพาวรรณ วรรณวาณิชย (2549 : 9) ไดใหความหมายของการบริการไววา การบริการ....

เปนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนระหวางบุคคล 2 ฝายท่ีมีปฏิกิริยาสัมพันธตอกัน โดยกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้นจะมี

สินคาเปนองคประกอบรวมหรือไมก็ได 

กกกกกกกกพัฒนา ศิริโชติบัณฑิต (2548 : 25) ไดใหความหมายของการบริการไววา การบริการ..... 

คือ  การกระทําดานใดดานหนึ่งท่ีกลุมบุคคลหนึ่งๆ ไดนําเอาไปเสนอขายแกบุคคลอ่ืนโดยท่ัวไปท่ีมี

ลักษณะ เปนส่ิงท่ีไมสามารถจับตองได แตสามารถสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการได 

กกกกกกกกBender (1976 : 1, อางถึงใน กฤษณา  พิทักษ  2545) ไดใหความหมายของการบริการไว

วา การบริการ คือ กิจกรรมตางๆท่ีบริษัทจัดใหกับลูกคา เพื่อใหลูกคาไดรับความพึงพอใจในผลิต  

ภัณฑหรือบริการของบริษัทนั้นๆ ซ่ึงการใหบ ริการจะตองประกอบดวยพนักงาน ส่ิงอํานวยความ ..

สะดวกในการปฏิบัติงาน อุปกรณ วิธีการดําเนินงาน ตลอดจนขอมูลขาวสารตาง  ๆท่ีจําเปนตอลูกคา 

กกกกกกกกวีระพงษ   เฉลิมจิระรัตน (2538 : 6) ไดใหความหมายของการบริการไววา การบริการ 

คือ กระบวนการหรือกิจกรรมในการสงมอบกิจการจากผูใหบริการไปยังผูรับบริการ 

กกกกกกกกจิรพร สุเมธีประสิทธ์ิ (2537 : 4) ไดใหความหมายของการบริการไววา การบริการเปน...

กระบวนการดําเนินการท่ีกระทําโดยบุคคลธรรมดาหรือกระทําโดยนิติบุคคล องคกรธุรกิจ เพื่อกอ  

ใหเกิดอรรถประโยชนหรือคุณคาแกลูกคาท่ีอาจจะเปนบุคคลธรรมดา หรือเปนนิติบุคคล องคกร

ธุรกิจตามท่ีตองการ 
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กกกกกกกกฉัตยาพร เสมอใจ (2545 : 10) ไดใหความหมายของการบริการไววา การบริการ นั้น..... 

หมายถึง กิจกรรม ประโยชน หรือความพึงพอใจท่ีจัดทําเพื่อเสนอขายหรือกิจกรรมท่ีจัดทําข้ึนรวม

กับการขายสินคา 

 

กกกกกกกกประเภทของการบริการ 

กกกกกกกกศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2541 : 334-343) ไดกลาวไววาการบริการ  (Service) เปน

กิจกรรม ผลประโยชน หรือความพึงพอใจท่ีสนองความตองการแกลูกคาธุรกิจบริการ สามารถ

จัดแบงได 4 ประเภท คือ  

กกกกกกกก1.  ผูซ้ือเปนเจาของสินคา และนําสินคาไปขอรับการบริการจากผูขาย เชน บริการซอม

รถ เปนตน 

กกกกกกกก2. ผูขายเปนเจาของสินคา และขายบริการใหแกผูซ้ือ เชน บริการเคร่ืองถายเอกสาร 

บริการใชเคร่ืองคอมพิวเตอร เปนตน 

กกกกกกกก3.   เปนการบริการและสินคาควบมาดวย เชน รานอาหาร 

กกกกกกกก4.   เปนการซ้ือบริการโดยไมมีตัวสินคานั้นเขามาเกี่ยวของดวย เชน สถาบันลดน้ําหนัก. 

สถาบันนวดแผนโบราณ รานทําฟน จิตแพทย และธนาคาร เปนตน 

 

กกกกกกกกหลกัการให้บริการ 

กกกกกกกกกุลธน ธนาพงศธร (2530 : 303-304) ไดกลาววา การบริการเปนการใหความชวยเหลือ

หรือการดําเนินการ เพื่อประโยชนของผูอ่ืนนั้นจะตองมีหลักยึดถือปฏิบัติมิใชวาการใหความชวย 

เหลือ หรือการทําประโยชนตอผูอ่ืนจะทําไดโดยตามใจ โดยท่ัวไปหลักการใหมีการบริการมีขอควร

คํานึง ดังนี้  

กกกกกกกก1.  หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลเปนสวนใหญ คือ ประโยชนและ .

บริการท่ีองคกรจัดใหนั้น จะตองตอบสนองตอความตองการของบุคคลสวนใหญ หรือท้ังหมดมิใช

เปนการจัดใหแกบุคคลกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแลวนอกจากจะไมเกิดประโยชนสูงสุดในการ

เอ้ืออํานวยประโยชน และบริการแลวไมคุมคากับการดําเนินงานนั้น  ๆ

กกกกกกกก2.   หลักความสมํ่าเสมอ คือ การใหบริการจะตองดําเนินไปอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอมิใช

ทําๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผูบริการ หรือผูปฏิบัติงาน 
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กกกกกกกก3.  หลักความเสมอภาค บริการท่ีจัดตั้งนั้นจะตองใหแกผูมาใชบริการทุกคนอยางเสมอ

ภาคและเทาเทียมกัน ไมมีการใหสิทธิพิเศษแกบุคคล หรือกลุมคนใดในลักษณะแตกตางจากกลุม

คนอ่ืนๆ อยางเห็นไดชัดเจน 

กกกกกกกก4.  หลักความประหยัด คาใชจายท่ีตองใชไปในการบริการจะตองไมมากจนเกินกวาผล

ท่ีจะไดรับ 

กกกกกกกก5.  หลักความสะดวก บริการท่ีจัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะปฏิบัติงาย 

สะดวกสบาย ส้ินเปลืองทรัพยากรธรรมชาติไมมากนัก ท้ังยังไมเปนการสรางภาวะยุงยากใจใหแกผู

บริการหรือผูใหบริการมากเกินไป 

กกกกกกกกนพคุณ   ดิลกภากรณ (2546 : 12) กลาววาการใหบริการท่ีดีสวนหนึ่งข้ึนอยูกับการ

เขาถึงบริการ และไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการเขาถึงการบริการ ดังนี ้

กกกกกกกก1. ความเพียงพอของการบริการท่ีมีอยู (Availability) คือ ความพอเพียงระหวางการ

บริการท่ีมีอยูกับความตองการขอรับบริการ 

กกกกกกกก2.    การเขาถึงแหลงบริการไดอยางสะดวก โดยคํานึงถึงลักษณะท่ีตั้ง การเดินทาง 

กกกกกกกก3. ความสะดวกและส่ิงอํานวยความสะดวกของแหลงบริการ ไดแก แหลงบริการท่ี

ผูรับบริการยอมรับวา ใหความสะดวกและมีส่ิงอํานวยความสะดวก 

กกกกกกกก4.   ความสามารถของผูรับบริการ (Acceptability) ซ่ึงในท่ีนี้ รวมถึงการยอมรับลักษณะ

ของผูใหบริการ 

 

กกกกกกกกการวดัความพงึพอใจในบริการ 

กกกกกกกกMillet (1994 : 397-400, อางถึงใน นพวรรณ บุนนาคประเสริฐ 2549 : 21-22) ไดกลาว

เกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจในการบริการไววา การบริการนั้นเปนท่ีพึงพอใจของผูใชบริการหรือ  

ไม โดยสามารถวัดจาก ส่ิงตอไปนี้คือ 

กกกกกกกก1.  การใหบริการอยางเทาเทียม คือ การใหบริการท่ีมีความยุติธรรมและเสมอภาคไมวา

ผูใชบริการจะเปนใคร 

กกกกกกกก2.  การใหบริการท่ีรวดเร็วทันตอเวลา คือ การใหบริการตามลักษณะความจําเปนรีบ .... 

ดวน และตามความตองการของผูใชบริการ 
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กกกกกกกก3. การใหบริการอยางพอเพียง คือ ความพอเพียงในดานสถานท่ี บุคลากร และวัสดุ

อุปกรณตางๆ 

กกกกกกกก4. การใหบริการอยางตอเนื่อง คือ ใหบริการตั้งแตตนจนบรรลุผลสําเร็จของงานท่ี .....

ผูใชบริการตองการ 

กกกกกกกก5.  การใหบริการท่ีมีความกาวหนา คือ การพัฒนางานบริการใหมีคุณภาพมากข้ึนเร่ือยๆ 

โดยการปรับปรุงกระบวนการทํางาน เชน การนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาเสริม 

กกกกกกกกส่ิงท่ีควรคํานึงถึงในเร่ืองของแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจนั้น ไดแก ความ

คาดหวัง และความตองการข้ันพื้นฐานของมนุษยดวย ซ่ึงท้ัง 2 ส่ิงนี้สงผลในดานบวกและลบของ

องคกรตอความสัมพันธท่ีดีกับผูใชบริการตอไปได 

 

แนวคดิเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 

กกกกกกกกความหมายของการท่องเทีย่ว 

กกกกกกกกโดยท่ัวไปการทองเท่ียวนั้นหมายถึง ผูคนหรือประชาชนท่ีไดไปเยี่ยมเยือนยังสถานท่ี

หนึ่ง เพื่อการเท่ียวชมเมือง เยี่ยมญาติและเพื่อน พักผอนวันหยุดท้ังระยะส้ันและระยะยาว และ

อาจจะหมายความรวมถึง บุคคลท่ีเขาไปรวมกิจกรรมอ่ืนๆ ทางธุรกิจตลอดจนการเดินทางไปศึกษา

จากผูเช่ียวชาญ หรือการเดินทางเพื่อทําวิจัยทางวิทยาศาสตรดวย โดยท่ีมาเหลานี้สามารถใชการ

คมนาคมขนสงไดทุกรูปแบบ นอกจากความหมายท่ีกลาวมาขางตนแลวยังมีนักวิชาการทานอ่ืนๆ 

ไดใหความสนใจและใหความหมายของคําวาการทองเท่ียวไวดังนี้  

กกกกกกกกกรุณา  เดชาติวงศ ณ อยุธยา (2537 : 1) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการทองเท่ียวไววา การ

ทองเท่ียวเปนการเดินทางเพื่อพักผอนหยอนใจหรือความสนุกสนานบันเทิงเริงรมยดังท่ีคนสวนมาก

เขาใจกัน การเดินทางเพื่อการประชุมสัมมนา เพื่อศึกษาหาความรู เพื่อการกีฬา เพื่อการติดตอธุรกิจ

ตลอดจนการเยี่ยมเยียนญาติพี่นอง นับวาเปนการทองเท่ียวท้ังส้ิน 

กกกกกกกก เบญจมาส  อุทกศิริ ( 2551) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการทองเท่ียวไววา เปนกิจกรรม

อยางหนึ่งของมนุษย ซ่ึงกระทําเพื่อผอนคลายความตึงเครียดจากกิจการงานประจําโดยปกติ การ

ทองเท่ียว   หมายถึง   การเดินทางของคนจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งเปนการช่ัวคราว   โดยมีวัตถุ  
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ประสงคเพื่อการพักผอน หาความรู หรือการเดินทางเพื่อธุรกิจ ตราบท่ีผูเดินทางยังมิไดตั้งหลัก

แหลงถาวร และไมไดรับรายไดเพื่อยังชีพจากเจาของถ่ินปลายทาง โดยการทองเท่ียวยังเปนผลรวม

ของประสบการณพิเศษกับสัมพันธภาพ ซ่ึงเกิดจากการเดินทางและการพักแรมตางถ่ินเปนการช่ัว  

คราว มิไดประกอบอาชีพ  

กกกกกกกกจากความหมายของการทองเท่ียวท้ังหมดท่ีกลาวมาขางตนผูศึกษาสรุปวา การทองเท่ียว 

หมายถึง การเดินทางไปสูสถานท่ีตางๆ เพื่อการพักผอนหยอนใจ เพื่อการศึกษา การแลกเปล่ียนทาง

ศิลปวัฒนธรรม ธุรกิจ การประชุม การแสดงและอ่ืนๆ 

 

กกกกกกกกองค์ประกอบของการท่องเทีย่ว 

กกกกกกกกสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2540 : 3-1) ไดพิจารณาการ..

ทองเท่ียวในเชิงระบบแบงเปนองคประกอบหลักหรือองคประกอบยอยของการทองเท่ียว ได 2 สวน 

คือ ทรัพยากรการทองเท่ียวและการบริการทองเท่ียว โดยมีการแบงองคประกอบและความสัมพันธ

ของแตละองคประกอบ  ดังนี้ 

กกกกกกกก1. ทรัพยากรการทองเท่ียว (Tourism Resources) ประกอบดวย แหลงทองเท่ียวตลอดจน 

ทรัพยากรท่ีเกี่ยวของกับแหลงทองเท่ียวตางๆ สวนใหญหมายถึง สภาพทางกายภาพของทรัพยากร  

นั้นๆ ซ่ึงอาจเปนทรัพยากรทางธรรมชาติหรือส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน ตลอดจนวัฒนธรรมของทองถ่ิน 

ซ่ึงโดยท่ัวไปมักแบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ แหลงทองเท่ียวธรรมชาติ แหลงทองเท่ียว

ศาสนา ประวัติศาสตร และแหลงทองเท่ียววิถีชีวิตทองถ่ิน 

กกกกกกกกทรัพยากรแหลงทองเท่ียวเปนท่ีดึงดูดใจท่ีสําคัญ ซ่ึงมักเปนแหลงท่ีมีความสําคัญดาน

ประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรม หรือเปนแหลงท่ีมีธรรมชาติสวยงาม และความพรอมของแหลง

ทองเท่ียวตองพิจารณาจากท่ีตั้ง ขนาด ความดึงดูด และความสะดวกในการเขาถึง ความพรอมใน

ดานการบริการ ศักยภาพการพัฒนาแหลงทองเท่ียว และปญหาหรือความตองการ  ในการพัฒนานี้  

สภาพทรัพยากรยังมีความสัมพันธโดยตรงกับตลาดการทองเท่ียวอีกดวย นอกจากความดึงดูดใจใน

ทรัพยากร แหลงทองเท่ียว จึงหมายรวมถึงศักยภาพในการประกอบกิจกรรมของนักทองเท่ียวดวย 

กกกกกกกก2. การบริการการทองเท่ียว (Tourism Services) เปนบริการท่ีรองรับการทองเท่ียว วา

เปนอุปทานประเภทหนึ่ง ซ่ึงมิไดเปนจุดหมายปลายทางหลักของนักทองเท่ียว แตเปนบริการท่ีรอง  

รับใหเกิดความสะดวกสบายและความบันเทิงแกนักทองเท่ียว ไดแก ท่ีพัก อาหาร แหลงจําหนาย
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สินคา แหลงบันเทิง แหลงกิจกรรมและบริการอ่ืนๆ ท้ังนี้ รวมถึงโครงสรางพื้นฐานและส่ิงอํานวย

ความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ ดวย 

  

กกกกกกกกองค์ประกอบพืน้ฐานของการท่องเทีย่ว 

กกกกกกกกชูสิทธ์ิ  ชูชาติ  ( 2538 : 39) กลาววา การทองเท่ียวมีปจจัยหลายองกประกอบ แต

องคประกอบพื้นฐานท่ีสําดานการทองเท่ียวมี 3 ประการคือ 

กกกกกกกก1. ส่ิงดึงดูด (Attraction) ส่ิงดึงดูดใจเกิดจากการท่ีมนุษยมีประสาทสัมผัสท่ีดีเยี่ยมเปน

ปจจัยสําคัญในการกระตุนใหมนุษยเกิดการรับรูในแหลงทองเท่ียว ประกอบกับในปจจุบันความ

เจริญทาง ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  ไดพัฒนาไดเกิดความกาวหนาทางดานการขนสง   การ

ส่ือสารมวลชน และส่ิงอํานวยความสะดวกในการเดินทาง  ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยสําคัญใหมนุษยเกิด

การรับรูและตองการทองเท่ียวมากข้ึน ส่ิงดึงดูดใจในดานการทองเท่ียว มีองคประกบท่ีสําคัญ  4 

ประการดังนี ้

กกกกกกกก 1.1   แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ทุกๆ  พื้นท่ีมีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ี

สวยงามประทับใจ ซ่ึงเกิดจากลักษณะของธรรมชาติ เชน อาว แหลม เกาะ หนาผา โขดหิน

ภูมิอากาศ และความสวยงามตามธรรมชาติ ฯลฯ สภาพธรรมชาติเหลานี้ เปนแหลงดึงดูดใจเดินทาง

ทองเท่ียวไปยังสถานท่ีตางๆ ภายใตเงื่อนไขของแหลงทองเท่ียวอาจเกิดข้ึนได 2 ประการคือ สถาน 

ท่ีนาสนใจและเหตุการณนาสนใจ ในบางฤดูกาลจะมีการจัดกิจกรรมตางๆ  ซ่ึงใหสอดคลองกับ

ประเพณแีละวัฒนธรรมแตละทองถ่ิน กิจกรรมนั้นก็กลายเปนเหตุการณท่ีนาสนใจ และดึงดูดคนมา

ทองเท่ียว 

กกกกกกกก 1.2   ดานวัฒนธรรมของแตละพื้นท่ี คือ วิถีชีวิตของคนในเขตพื้นท่ีนั้นๆ ซ่ึงอาจ

เหมือนกันหรือแตกตางกัน วัฒนธรรมอาจแสดงออกในรูปแบบของศาสนา สถานท่ีสําคัญทาง

ประวัติศาสตร วิถีชีวิตของประชาชน และจารีตประเพณี ท้ังอดีตและปจจุบัน 

กกกกกกกก 1.3    ชาติพันธุเหตุผลอยางหนึ่งของการเดินทางทองเท่ียวของประชาชนก็เพื่อตอง 

การเยี่ยมเพื่อนและญาติมิตร ออกไป เชนเดียวกับคนจีนในประเทศไทยท่ีตองการเดินทางไปเมือง

จีน เหตุผลอยางหนึ่งคือ ตองการไปเยี่ยมเยียนมาตุภูมิลําเนาเดิม 

กกกกกกกก   1.4  แหลงบันเทิง นักทองเท่ียวตองการเดินทางไปยังสถานท่ีทองเท่ียวก็เพราะมี  

แหลงบันเทิงเปนท่ีสําหรับพักผอนหยอนใจจัดไวให แหลงบันเทิงนั้นมิใชหมายถึง สถานเริงรมย

ยามราตรีเพียงอยางเดียว แตอาจจะหมายถึง สวนสัตว สวนสาธารณะ สนามกีฬา ฯลฯ  แหลงบันเทิง
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ท่ีดีควรใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีจัดข้ึนดวย มิใชเปนฝายนั่งชมเพียงอยางเดียว เชน ให

รวมกิจกรรมกับการแสดงของสัตวข้ึนในสวนสัตว ซ่ึงพิจารณาแลววาปลอดภัย 

กกกกกกกก2.  ส่ิงอํานวยความสะดวก (Facilities) ส่ิงดึงดูดใจทางดานกาทองเท่ียวไดนําประชาชน

ไปยังแหลงทองเท่ียว  เม่ือนักทองเท่ียวไปถึงสถานท่ีดังกลาวแลว จึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง

มีการอํานวยความสะดวกและบริการตางๆ เพราะวานักทองเท่ียวยามเดินทางไกลบาน ตองการส่ิง  

จําเปนหลายอยางในการตอบสนองความตองการของชีวิต และส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีสําคัญใน

การทองเท่ียวมี 4 ประการ คือ 

กกกกกกกก 2.1    ท่ีพัก   เปนส่ิงสําคัญในการเดินทางนักทองเท่ียวอาจพักกับญาติหรือเพื่อนแต

อีกสวนหนึ่งตองการท่ีพักซ่ึงตองเชาอาศัยอยูช่ัวคราวในแหลงทองเท่ียว 

กกกกกกกก 2.2 รานอาหารและเคร่ืองดื่ม นักทองเท่ียวจะใชจายคาอาหารและคาเคร่ืองดื่ม ...

มากกวาปกติเม่ือเดินทางไปทองเท่ียว การจัดอาหารในแหลงทองเท่ียวตองมีท้ังอาหารประจําชาติ

ของนักทองเท่ียวและอาหารทองถ่ิน เพราะอาหารท้ังสองประเภทนั้นเปนส่ิงจําเปนท่ีนักทองเท่ียว

ตองการในปจจุบัน ธุรกิจรานอาหารไดขยายตัวอยางรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความตองการของนัก  

ทองเท่ียวและประชาชนในทองถ่ิน 

กกกกกกกก 2.3  สถานบริการ เชน รานขายของท่ีระลึก รานซัดรีด สถานท่ีนันทนาการ ฯลฯ 

เปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งในการอํานวยความสะดวกสบายใหแกนักทองเท่ียว ซ่ึงแหลงทองเท่ียวตองจัด

ข้ึนเพียงพอกับความตองการ การลงทุนกิจกรรมดานนันทนาการบางอยางก็ลงทุนไมมากนักจึงนับ  

วาเปนการสรางงาน และกระจายรายไดอยางหนึ่งแกบุคคลในทองถ่ินในดานรานขายของท่ีระลึก 

นอกจากเปนการฟนฟูศิลปวัฒนธรรมแลว ยังเปนการสรางรายไดใหเกิดข้ึนแกประเทศชาติอีกดวย 

กกกกกกกก 2.4   ปจจัยพื้นฐานทางการทองเท่ียวท่ีสําคัญ ไดแก ระบบการส่ือสาร การคมนาคม 

สาธารณูปโภค ในแหลงทองเท่ียว มีความจําเปนอยางยิ่ง ท้ังนี้ เพราะทําใหเกิดความสะดวกในการ

จองท่ีพัก การติดตอกับครอบครัว ความสะดวกสบายในการเดินทาง ความเพลิดเพลินในการ

พักผอน ท้ังนี้เพื่อใหเกิดความประทับใจในการทองเท่ียว นอกจากอํานวยความสะดวกสบายแก

นักทองเท่ียวแลว ยังทําใหทองถ่ินเกิดการพัฒนาและสงผลกระทบโดยตรงตอประชาชนในทองถ่ิน

อีกดวย 

กกกกกกกก3. การขนสง (Transportation) การทองเท่ียวเกิดจากการท่ีประชาชนตองการเดินทางไป 

สูสถานท่ีซ่ึงมีความแตกตางทางดานวัฒนธรรม ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ เพื่อสัมผัสส่ิงท่ีแปลกออกไป
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จากประสบการณเดิม ดังนั้นการขนสงจึงเปนส่ิงสําคัญในการนํานักทองเท่ียวไปยังแหลงทองเท่ียว

ไดอยางรวดเร็ว สะดวกสบายและปลอดภัย 

 

กกกกกกกกประเภทการท่องเทีย่ว 

กกกกกกกกเนาวรัตน พลายนอยและคณะ (2536 : 45) กลาววา การทองเท่ียว นั้นสามารถแบงออก

ไดเปน 7 ประเภท ดังนี ้

กกกกกกกก1.   การทองเท่ียวเพื่อสันทนาการ (Recreational Tourism) เปนการเขารวมในการแขง.... 

กีฬา เลนกีฬา แชน้ําพุรักษาโรค การอาบแดด และการสมาคมกันในส่ิงแวดลอมท่ีผอนคลายจิตใจ 

สถานท่ีดังกลาว เชน ชายทะเล สนามกอลฟ สนามเทนนิส เปนตน 

กกกกกกกก2.   การทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัล (Intensive Tour) เปนการทองเท่ียวท่ีจัดข้ึน เพื่อเปน....

รางวัล แกพนักงาน เปนสวัสดิการของหนวยงาน และบริษัทหางรานตางๆ เพื่อดูงาน การสันทนา

การโดยหนวยงานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมด 

กกกกกกกก3.   การทองเท่ียวเพื่อชมประวัติศาสตร (History Tourism) เปนการทองเท่ียวพิพิธภัณฑ

สถานและโบสถเกาๆ ท่ีเนนความรุงเรืองในอดีต อาจเปนการเยือนอนุสาวรีย โบสถ วิหาร หรือวัง 

เพื่อชมการแสดงแสง เสียง เหตุการณเดนๆ ในอดีตกาล 

กกกกกกกก4.   การทองเท่ียวเพื่อธุรกิจ (Business Tourism) มีลักษณะเดน คือ การประชุม สัมมนา

หรือพบปะกัน ซ่ึงมักจะรวมการทองเท่ียวประเภทอ่ืนๆ ดวย 

กกกกกกกก5.   การทองเท่ียวเพื่อชมวัฒนธรรม (Culture Tourism) เปนการเดินทางเพื่อสัมผัส และ

เขารวมวิถีชีวิตเกาๆ ท่ีหาไดยาก ทองถ่ินเกาๆ เปนส่ิงท่ีดึงดูดความสนใจ เชน เคร่ืองแตงกายตาม

ประเพณี การเริงระบําพื้นบาน การแสดงศิลปหัตถกรรมโบราณ เปนตน 

กกกกกกกก6.   การทองเท่ียวเพื่อชาติพันธุ  (Ethnic Tourism) เปนการเดินทางเพื่อวัตถุประสงคท่ี....

จะสังเกตเห็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมและแบบแผนการใชชีวิตของประชากรตางเผาพันธุ ซ่ึง

รวมท้ังการไปเยือนบานเกิดเมืองนอน การเขารวมพิธีฟอนรํา และเขารวมพิธีทางศาสนาตาง  ๆ

กกกกกกกก7.   การทองเท่ียวเพื่อส่ิงแวดลอม (Environmental Tourism) คลายคลึงกับการทองเท่ียว

ชาติพันธุแตเนนส่ิงดึงดูดใจเปนธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมากกวาเนนท่ีชาติพันธุมนุษย การกลับ  

คืนสูธรรมชาติ และการช่ืนชมตอความสัมพันธของผูคนกับพื้นพิภพ ซ่ึงรวมท้ังการถายภาพ การ

เดินทางไกล การปนเขา การลองเรือเล็ก และการตั้งแคมป 
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กกกกกกกกการจัดการทรัพยากรทองเท่ียว นักอุตสาหกรรมทองเท่ียวไดจัดรูปแบบการทองเท่ียว ..

ออกเปน 4 ประเภท คือ 

กกกกกกกก1.   การทองเท่ียวแบบบันเทิงและการกีฬา (Sport  and Entertainment Tourism) เปนการ

เดินทางทองเท่ียวในกลุมนักทองเท่ียวท่ีมีความสนใจในแตละกิจกรรมนั้นเปนพิเศษ เพื่อความพึง

พอใจความสนุกสนาน ตื่นเตน ร่ืนเริง บันเทิงใจ ท่ีมุงเนนการบริการท่ีเหมาะสม 

กกกกกกกก2.   การทองเท่ียวธรรมชาติ (Natural Tourism) เปนการเดินทางทองเท่ียวในแหลงทอง.. 

เท่ียวทางธรรมชาติ เพื่อหาความเพลิดเพลิน เสาะหาความสนุกสนานตื่นเตน และพักผอนหยอนใจ 

กกกกกกกก3.   การทองเท่ียวเพื่อการประชุมและสัมมนา (Business and Convention Tourism) เปน

การเดินทางทองเท่ียวของกลุมนักธุรกิจและผูมีวัตถุประสงคเพื่อติดตอธุรกิจ หรือเพื่อประชุมการสง 

เสริมการขายผลิตภัณฑหรือสินคาตางๆ กอนการประชุมมีการจัดรายการทองเท่ียว อาจเปนรายการ

ทัศนศึกษาหรือหลังการประชุมมีการจัดรายการทองเท่ียวเพื่อการพักผอนหยอนใจ 

กกกกกกกก4. การทองเท่ียววัฒนธรรม (Cultural Tourism) เปนการเดินทางทองเท่ียวในแหลง..

โบราณคดี ประวัติศาสตร งานประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวบานในชนบท และสถานท่ีตางๆท่ี

มนุษยสรางข้ึน เพื่อความเพลิดเพลิน ไดแกความรูเกี่ยวกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมในแหลง

ทองเท่ียวแหงนั้น 

 

ข้อมูลทัว่ไปของตลาดนํา้ดําเนินสะดวก 

กกกกกกกกประวตัิและความเป็นมา 

กกกกกกกกคลองตนเข็ม หมูท่ี 9 ตําบลดําเนินสะดวก อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี   เปน

ตัวแทนตลาดน้ําของเมืองไทยท่ีดังไปท่ัวโลก คือ “ตลาดน้ําดําเนินสะดวก” ตลาดน้ําแหงนี้ แมจะมี

การเปล่ียนแปลงรูปแบบการคาขายหรือสภาพเดิมของตลาดไปแลวก็ตาม แตคงความมีชีวิตชีวาและ

ความหลากหลายภายในตลาดน้ําแหงนี ้ก็ยังเปนท่ีกลาวขวัญถึงอยูเสมอมา การเกิดของตลาดน้ํา เม่ือ

พิจารณาจากหลักฐานในชวงสมัยนั้นจะพบวาเกิดในเวลาไลเล่ียกับการขุดคลองดําเนินสะดวก ดัง

ในพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เม่ือคราวเสด็จประพาส  มณฑล

ราชบุรี พ.ศ.2452 วา “ในลําคลองระยะหลัก 1 หลัก 2 จนกระท่ังหลัก 3 เดิมเปนจากและปรง เดี๋ยวนี้

มีจาก และปรงเขาไปไมถึงหลัก 1 เปนไรนาไปหมด ไดความวาดีมาก  ตามลําคลองมีตลาดเกิดข้ึน

ใหมถึงสามระยะนับวาไมมีท่ีวางวาคนราชบุรียกลงมาตั้งแถบคลองดําเนินสะดวกนี้มาก” ตลาดน้ําท่ี

เกิดข้ึนเปนแหงแรกบนสายคลองขุด (คลองดําเนินสะดวก) นี้คือ  “ตลาดน้ําดําเนินสะดวก” ปาก
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คลองลัดราชบุรี หรือท่ีชาวบานนิยมเรียกกันส้ันๆ วา คลองลัดพลี  แตเดิมมีช่ือเรียกกันติดปากวา 

ตลาดนัด ศาลาหาหองบาง ตลาดนัดศาลาแดงบาง  หรือตลาดนัดหลักแปดบาง ท่ีเรียนดั่งนี้ก็ดวยตรง

จุดอันเปนตลาดน้ําเดิมทีสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค)  ไดใหปลูกศาลาเปนไมมี 5 หอง หลังคา

มุงดวยกระเบ้ืองสีแดง สรางใหเปนท่ีพักคนงาน  จุดนี้จึงมีผูคนหนาแนนกวาท่ีอ่ืนๆ ตอมาจึงกลาย 

เปนตลาดนัดสําคัญแหงหนึ่งคูกับตลาดนัดปากคลอง ซ่ึงมีมาเกาแกกอนขุดคลองดําเนินสะดวก ซ่ึง

ในอดีตนั้น พอคาแมขายจะนําสินคาบรรทุกเรือข้ึนลองอยูระหวางตลาดนัดดําเนินสะดวกท่ีคลอง

ลัดพลี และท่ีตลาดนัดปากคลอง  ซ่ึงหมุนเวียนสับวัน เวลากันเปดตลาดไมใหชนกัน สําหรับตลาด

นัดดําเนินสะดวกนั้น จะมีพอคาแมขายมาขายของกันในวันนัด คือ วัน  2 คํ่า 7 คํ่า และ 12 คํ่า ท้ัง

ขางข้ึนและขางแรม สวนบริเวณพื้นท่ีของตลาดน้ํานั้นขยายไปกวางขวางมาก โดยในชวงป พ.ศ.

2500 ขยายกินบริเวณตั้งแต ปากคลองลัดพลีไปตามคลองขุดดําเนินสะดวก ซ่ึงชาวบานเรียกวา 

คลองใหญ ไปถึงบริเวณปากคลองทองหลาง และบริเวณหนาวิกภาพยนตรดําเนินเธียเตอร ในวันนัด 

ทองน้ําก็จะคลาคลํ่าไปดวยเรือสินคา ซ่ึงสวนใหญจะเปนเรือสําปน หรือเรือสําปนจาง  จอดเรียงราย

กันยาวนับเปนกิโลเมตร แตตลาดน้ําดําเนินสะดวกยังคงมีในจุดอ่ืนๆ  นอกเหนือจากคลองลัดพลี

ดวยนั่น เพราะชุมชนสองฝงคลองดําเนินสะดวก เปนชุมชนท่ีเติบโตคูมากับแมน้ําลําคลอง มีการใช

คลองตางถนนในการสัญจรไปมา ตลอดสายคลองมีคลองลัดเช่ือมพื้นท่ีภายในกับคลองใหญไมต่ํา

กวา 200 คลอง ในจํานวนนี้มีไมนอยท่ีตัดถึงกันเกิดเปนเครือขายสายน้ําเช่ือมหมูบาน ตําบล อําเภอ

และจังหวัดเขาดวยกัน ในจุดท่ีมีชุมชนกระจุกตัวหนาแนนก็จะเปดเปนตลาดน้ําข้ึน ในสมัยนั้น 

ตลาดน้ําดําเนินสะดวก มีจุดใหญท่ีพอคาแมขายมารวมกันอยู 3 จุด คือ ท่ีปากคลองลัดพลี ปากคลอง

โพหัก หรือท่ีเรียกวาคลองบัวงาม เขตตําบลดอนไผ หลักหา และท่ีปากคลองศรีสุราษฎร ซ่ึงเปน

ตลาดท่ีไมใหญมากนักมีพอคาแมขายไมคอยมาก สวนใหญจะเปนผูคนในชุมชนบริเวณนั้นๆ  เอง

ท่ีมาจับจายใชสอยและคาขายกัน  ดวยความเรียบงายและมีเสนหของตลาดน้ําดําเนินสะดวก ทําให

ในชวงตั้งแตป พ.ศ.2510 เร่ิมมีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศเขามาเท่ียวชมชีวิต และ

การคาขายในตลาดน้ําแหงนี้กันอยูบาง สวนใหญมาไดดวยคําบอกเลาและกิตติศัพทท่ีรํ่าลือ และ

ตอมาไดมีบริษัทนําเท่ียวจัดนํานักทองเท่ียวมาเท่ียวชมตลาดโดยตรง ตลาดน้ําดําเนินสะดวกเร่ิมได 

รับการสงเสริมใหเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญนับตั้งแตป พ.ศ.2514 เปนตนมา โดยการสงเสริมของ

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย ดังจะเห็นไดจากจํานวนบทความนําเท่ียวท้ังท่ีเปนภาษาไทยตีพิมพ 

ในนิตยสาร อ.ส.ท.และบทความภาษาอังกฤษท่ีลงพิมพใน  Holiday Time in Thailand และรวมถึง

แผนพับการโฆษณาลงในหนังสือทองเท่ียวตางๆ อีกเปนจํานวนมาก………………………………   

กกกกกกกกตลาดน้ําดําเนินสะดวก เกิดจากกระบวนการพัฒนาตัวเองของสังคมไทยท่ีมีคลองเปน

ตัวแปรประสานเปนวัฒนธรรมท่ีดูแปลกสําหรับคนตางถ่ิน เนื่องจากคนไทยแตคร้ังโบราณมีความ
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ชํานาญและเคยชินกับการติดตอสัญจรกันทางน้ํา การพัฒนาการติดตอ  จึงมุงใชทางน้ําเปนสําคัญ 

โดยเฉพาะคลองดําเนินสะดวก ซ่ึงพิเศษกวาคลองอ่ืนๆ เพราะเกิดจากการพัฒนาตนเองของระบบ

สังคมอยางแทจริง เนื่องจากมิไดเกิดข้ึนเองตามธรรมชาต ิ แตถูกขุดข้ึนจากฝมือของมนุษยท้ังส้ิน

ดังนั้น คงจะเปนการกลาวท่ีไมเกินจริงวา ตลาดน้ําดําเนินสะดวก ถือเปนวัฒนธรรมอันเกาแก  อัน

ทรงคุณคาไมใชเพียงแตเฉพาะเพียงคนดําเนินสะดวก หรือคนไทยทุกคนเทานั้นแตถือไดวาเปนคน

ท้ังโลกเปนมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณคา   

กกกกกกกกตลาดน้ําดําเนินสะดวก จึงนับเปนความภาคภูมิใจของชาวดําเนินสะดวก เปรียบประดุจ

ของมีคาจนประเมินคาราคามิได เปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการดํารงชีวิตประจําวันของชาวดําเนินสะดวก 

ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมิใชเปนหนึ่งในจังหวัดราชบุรี แตยังเปนหนึ่งในประเทศไทย เพราะจังหวัด

อ่ืนๆ ท่ีจะมีการคาขายทางเรือสําปน  หรือเรืออ่ืนๆของพอคา แมคา ท่ีนําเอาส่ิงของตางๆ มาขายกัน 

สวนมากจะเปน พืช ผัก  ผลไมในสวน มาขายเหมือนอยางตลาด  น้ําดําเนินสะดวกไมมีอีกแลว และ

สามารถพูดไดวา ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีอยูแหงเดียวในโลก ท่ีอําเภออําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  

กกกกกกกกการเดินทางโดยรถยนตจากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปตลาดน้ําดําเนินสะดวกได 2 

เสนทางคือ  

กกกกกกกก1.   เดินทางไปตามถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผานบางแค สวนสามพราน 

นครชัยศรี นครปฐม  เลยกิโลเมตรท่ี 83 ไปเล็กนอยจะพบแยกบางแพ เล้ียวซายมือไปตามทางหลวง

หมายเลข 325 อีกประมาณ 25 กิโลเมตร แยกขวาอีก 1 กิโลเมตร  

กกกกกกกก2.   เดินทางไปตามสายธนบุรี-ปากทอ (ทางหลวงหมายเลข 35) ระยะทาง 63 กิโลเมตร 

เล้ียวขวาเขาทางหลวงหมายเลข 326 ผานตัวเมืองสมุทรสงคราม เล้ียวเขาสูทางหลวงจังหวัดหมาย  

เลข 325 ไปประมาณ  12 กิโลเมตรถึงทางเขาตลาดน้ําซ่ึงอยูกอนถึงสะพานธนะรัชต 200 เมตรและ 

แยกซายไปอีก 1 กิโลเมตร………………………………………………………………………….  

กกกกกกกกการเดินทางโดยรถประจําทาง มีรถโดยสารปรับอากาศสายกรุงเทพฯ  - ดําเนินสะดวก...

ออกจากสถานีขนสงสายใต ถนนบรมราชชนนี เท่ียวแรก รถจะออกตั้งแตเวลา 05.00 น.  ลงตรงปาก

ทางเขาตลาดน้ําดําเนินสะดวก ซ่ึงใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง จากนั้นสามารถโดยสารรถ

สองแถวเขาไปถึงตลาดน้ําดําเนินสะดวกเปนระยะทางอีก 1 กิโลเมตร สอบถามสถานีขนสงสายใต 

โทร. 435-119, 435-1200 
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กกกกกกกกนอกจากนั้น นักทองเท่ียวสามารถเดินทางไปกับรถโดยสารสายอ่ืนๆ ได เชน สาย

กรุงเทพฯ -ราชบุรี, กรุงเทพฯ -เพชรบุรี (สายเกา) แลวลงตรงส่ีแยกบางแพ ตอจากนั้นตอรถสองแถว

ซ่ึงวิ่งระหวางทางแยกบางแพไปดําเนินสะดวก มีรถออกทุก 10 นาที 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กกกกกกกกวรวุฒิ เพ็งพันธและกรรณิการ สัจกุล (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง การวิเคราะห.......

คุณคาและบทบาทตลาดน้ําในฐานะแหลงการเรียนรูของชุมชน : กรณีศึกษาตลาดน้ําดําเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบวา  1. ตลาดน้ําคลองตนเข็มเปนตลาดน้ําท่ียังคงมีการซ้ือขายแลก.... 

เปล่ียนกันอยูและปจจุบันตลาดน้ําแหงนี้รูจักกันในช่ือตลาดน้ําดําเนินสะดวก  2.  คุณคาและบทบาท

ของตลาดน้ําในอดีตท้ัง 3 แหงเหมือนกัน คือ มีบทบาทในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และ

การทองเท่ียว และมีคุณคาในดานจิตใจ รางกาย เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทองเท่ียวและแหลง

การเรียนรูของชุมชน  3. ตลาดน้ํามีคุณคาและบทบาทในฐานะแหลงการเรียนรูของประเภทบุคคล.. 

ประเภทส่ือ วัสดุ  อุปกรณ ประเภทกิจกรรมและประเภทสถานท่ีและแหลงทรัพยากร ธรรมชาติ      

4. ผูขายสินคาในตลาดน้ําท้ัง 3 แหงสวนใหญเปนผูหญิงหรือท่ีเรียกวาแมคาตลาดน้ํา ซ่ึงมีลักษณะ

นิสัยและการแตงกายท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตนท่ีจะทําใหตลาดน้ําดํารงอยูหรือสูญหายไป 

กกกกกกกกพัชรา ลาภลือชัย (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาว....

ไทยตอการจัด การทองเท่ียวตลาดน้ําดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรีและตลาดน้ําทาคา จังหวัด

สมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวเพศหญิงมาเท่ียวมากกวาเพศชาย สวนใหญอายุ

ระหวาง 15–24 ป สถานภาพโสด  การศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาหรือปวช. อาชีพเปนพนักงาน

เอกชนมีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 6,500 บาท ลักษณะการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวมีความ

คลายคลึงกัน สวนใหญตองการพักผอนเปนแรงจูงใจในการทองเท่ียว  มีโอกาสทองเท่ียวในชวง

วันหยุดเสาร-อาทิตย นักทองเท่ียวจะรวมเดินทางกับครอบครัวมากท่ีสุด โดยใชรถยนตสวนตัวเปน

พาหนะในการทองเท่ียว แหลงขอมูลขาวสารท่ีนักทองเท่ียวไดรับมากท่ีสุด คือ โทรทัศน  

นักทองเท่ียวมีความคาดหวังตอการจัดการทองเท่ียวตลาดน้ําดําเนินสะดวกและตลาดน้ําทาคาอยูใน

ระดับมาก  

กกกกกกกกสุรเดช พลเรืองและคณะ (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองแนวทางการวางแผนกิจกรรม 

เพื่อนักทองเท่ียวในตลาดน้ําดําเนินสะดวก ผลการศึกษาพบวา กิจกรรมของตลาดน้ําดําเนินสะดวก

ท่ีนักทองเท่ียวพึงพอใจมากท่ีสุดคือ การชมวิถีชีวิตของชาวบานริมสองฝงคลองโดยการลองเรือ ชม

สวน ชมทัศนียภาพ แตกิจกรรมเหลานี้เกิดข้ึนมาพรอมกับตลาดน้ําดําเนินสะดวกจึงเปนกิจกรรมท่ีมี
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มาชานาน จึงคิดกิจกรรมในอนาคตข้ึนมา คือ คลองขนมหวาน สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ และ

โครงการชิมทุกไรอรอยทุกสวน ซ่ึงนอกจากจะเปนส่ิงจูงใจนักทองเท่ียวแลวยังทําใหชาวบานมี

รายไดจากการประกอบอาชีพ และเปนการพัฒนาตลาดน้ําดําเนินสะดวกในอีกดานหนึ่งโดยเปนท่ี

รูจักท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ 

กกกกกกกกมณีวรรณ ผิวนิ่ม (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองโครงการพัฒนาการและผลกระทบ.....

ของการทองเท่ียว :  กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ํา ผลการศึกษาพบวา ตลาดน้ําท้ัง 2 แหง  คือ ตลาดน้ํา

ดําเนินสะดวก ราชบุรี  และตลาดน้ําตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร  โดยศึกษาถึงพัฒนาการและความ

เปล่ียนแปลง การทองเท่ียวมีผลกระทบตอชุมชนท้ัง 2 แหงท้ังดานบวกและลบ  ผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมทางกายภาพทําใหเกิดปญหาการแออัดของการคมนาคม ปญหาน้ําเสีย  มลพิษทางเสียง

และอากาศ ผลกระทบทางเศรษฐกิจทําใหเกิดการจางงานในชุมชน มีทางเลือกดานอาชีพเพิ่มข้ึน  ท่ี

ตลาดน้ําตล่ิงชันการทองเท่ียวสรางรายไดใหแกชุมชนแตตลาดน้ําดําเนินสะดวกรายไดสวนใหญตก

อยูกับผูประกอบการรายใหญจากนอกชุมชน ผลกระทบทางสังคมการทองเท่ียวมีท้ังความรวมมือ

และความขัดแยงในชุมชน โดย เฉพาะตลาดน้ําดําเนินสะดวกท่ีมีนักทองเท่ียวมากและผลประโยชน

สูง มีความขัดแยงระหวางผู ประกอบการ ดวยกันและระหวางผูประกอบการกับคนในชุมชนท่ีถูก

กีดกันดานการคา ผลกระทบทางวัฒนธรรมเปนไปในทางบวกเปนสวน 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

กกกกกกกกการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุรี เพื่อมุงเนนศึกษาถึงความพึงพอใจของนักทองเท่ียวจากการเท่ียวชมตลาดน้ําดําเนินสะดวก 

ซ่ึงมีวิธีการดําเนิน การศึกษาดังตอไปนี ้

 

กกกกกกกก1.   การกําหนดประชากรกลุมตัวอยาง 

กกกกกกกก2.   การเก็บรวบรวมขอมูล 

กกกกกกกก3.   เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

กกกกกกกก4.   การทดสอบแบบสอบถาม 

กกกกกกกก5.   ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 

กกกกกกกก6.   การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

   

การกาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กกกกกกกกประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน้ําดําเนิน

สะดวก จังหวัดราชบุรี โดยเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทย โดยคํานวณการหาขนาดกลุมตัวอยางท่ีไมรู

จํานวนประชากร (องอาจ นัยพัฒน 2548 : 122) 

 

สูตรคาํนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยไม่รู้จํานวนประชากร 

 

                      n =   

  

 Z² ∞∕ 2 pq 
       
       d² 
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กกกกกกกกแทนคาสูตรดังนี ้

กกกกกกกกZ² ∞∕ 2 แทน คะแนนมาตรฐาน ณ ระดับชวงความเช่ือม่ัน หรือ ณ ระดับนัยสําคัญ

หนึ่งๆ ซ่ึงไดจากการเปดตารางใตโคงปกติท่ีเบ่ียงเบนไปท้ัง 2 ดาน (2-sided normal deviate) 

กกกกกกกกp      แทน คาประมาณสัดสวนของประชากรท่ีสนใจศึกษา           

กกกกกกกกq แทน 1- p 

กกกกกกกกd แทน ระดับความแมนยํา ( Precision Level) หรือขอบเขตความคลาดเคล่ือนของ

คาประมาณ (Margin of Error) 

                   (1.96)² (0.21) (0.79) 

                            (0.05)² 

 

      254.93 

 

กกกกกกกกโดยคา p หาไดจากการสัมภาษณโดยวิธี Pilot Survey ในจุดท่ีมีนักทองเท่ียวมาเท่ียวเปน

จํานวนมาก ไดแก ตลาดโตรุงหัวหิน หางมารเก็ตวิลเลจ ตลาดนัดเปดทายแกรนด ชายหาดหัวหิน

และเพลินวาน 

กกกกกกกก การทํา Pilot Survey ผูศึกษาไดสัมภาษณกลุมนักทองเท่ียวชาวไทยจํานวน 100 คน ผล

การสัมภาษณพบวามีนักทองเท่ียวชาวไทยเคยเดินทางไปเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวก จํานวน 21 

คน ดังนั้น คา p จึงมีคาเทากับ 21 %  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

กกกกกกกกการเก็บขอมูลในคร้ังนี้ผูศึกษาไดกําหนดแหลงขอมูลท่ีจะศึกษา 2 แหลง คือ 

กกกกกกกก1.  แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนแหลงขอมูลท่ีไดจากกลุมตัวอยาง คือ การ

ลงพื้นท่ีขอความรวมมือกับนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาทองเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี โดยแบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงแบงเปน 3 สวนดังท่ีกลาวไปแลวในขางตน 

กกกกกกกก2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากการรวบรวม โดยการ  

ศึกษาคนควาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ เชน หนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ รายงานทางวิชาการ และงานวิจัย

ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

n   = 

n   = 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 

กกกกกกกกเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาถึงความพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก

คร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยขอความรวมมือจากนักทองเท่ียว

ชาวไทย แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี ้

กกกกกกกกสวนท่ี  1 เปนขอมูลท่ัวไปของนักทองเท่ียว ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การ ศึกษา อาชีพ รายไดหลักตอเดือน 

กกกกกกกกสวนท่ี   2  เปนการสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว 

กกกกกกกกสวนท่ี   3  เปนการสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอตลาดน้ํา

ดําเนินสะดวก ในดานตางๆ ไดแก 

กกกกกกกก1. ดานสถานท่ี 

กกกกกกกก - ปายบอกทางเขาตลาดน้ําดําเนินสะดวก 

กกกกกกกก - สภาพเสนทางของทางเขาตลาดน้ําดําเนินสะดวก 

กกกกกกกก - สถานท่ีจอดรถ 

กกกกกกกก - สภาพของน้ําในคลองดําเนินสะดวก 

กกกกกกกก - ความสะอาดของหองน้ํา 

กกกกกกกก - สภาพแวดลอมโดยรอบตลาดน้ําดําเนินสะดวก 

กกกกกกกก2. ดานกิจกรรม 

         - การนั่งเรือชมตลาดน้ําดําเนินสะดวก 

          - ระยะเวลาการนั่งเรือชมตลาดน้ําดําเนินสะดวก 

         - ความปลอดภัยในการนั่งเรือ 

        - จํานวนรานคาท่ีใหบริการ 

        - ประเภทของสินคา 

        - การจัดวางสินคา 

กกกกกกกก3. ดานคาใชจาย 

กกกกกกกก - ราคาคานั่งเรือชมตลาดน้ําดําเนินสะดวก 

กกกกกกกก - ราคาจําหนายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

กกกกกกกก - ราคาจําหนายสินคาของฝาก 

กกกกกกกก - ราคาคาบริการหองน้ํา 

กกกกกกกก - ราคาคาบริการท่ีจอดรถ 
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กกกกกกกก4. ดานการใหบริการของผูจัดจําหนายสินคาและผูใหบริการ 

กกกกกกกก - การบริการตอนรับ 

             - มนุษยสัมพันธของผูจัดจําหนายสินคาและผูใหบริการ 

กกกกกกกก - มารยาทของผูจัดจําหนายสินคาและผูใหบริการ 

กกกกกกกก - บุคลิกภาพของผูจัดจําหนายสินคาและผูใหบริการ 

กกกกกกกก5. ดานภาพโดยรวมของความพึงพอใจท่ีมีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก 

โดยกําหนดเกณฑคะแนนไว 5 ระดับ (Likert Scale) ดังนี้ 

กกกกกกกกระดับความพึงพอใจ         ระดับคะแนน                                กก

กกกกกกกกพึงพอใจมากท่ีสุด     5                                            

กกกกกกกกพึงพอใจมาก      4                                       กก

กกกกกกกกพึงพอใจปานกลาง     3                                             

กกกกกกกกพึงพอใจนอย      2                                               

กกกกกกกกพึงพอใจนอยท่ีสุด     1 

กกกกกกกกสําหรับเกณฑการแปลความหมายในการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นจากแบบสอบถาม

ในสวนนี้ ไดกําหนดเกณฑการแปลความหมายโดยใชเกณฑการแบงชวงคะแนนจากระดับช้ัน

เทากับ 5 ช้ัน (คะแนน 1-5) โดยกําหนดเกณฑการแปลผลของคําถามไวดังนี ้

กกกกกกกก1.00 – 1.80 อยูในเกณฑ  มีความพึงพอใจระดับนอยท่ีสุด                                

กกกกกกกก1.81 – 2.60 อยูในเกณฑ  มีความพึงพอใจระดับนอย                      

กกกกกกกก2.61 – 3.40 อยูในเกณฑ  มีความพึงพอใจระดับปานกลาง                      

กกกกกกกก3.41 – 4.20 อยูในเกณฑ  มีความพึงพอใจระดับมาก                        

กกกกกกกก4.21 – 5.00 อยูในเกณฑ  มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 

กกกกกกกกสวนท่ี 4 ขอเสนอแนะ 

 

การทดสอบแบบสอบถาม 

กกกกกกกกผูศึกษาไดทําการทดสอบแบบสอบถามซ่ึงเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เชิงสํารวจ เพื่อวัดประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย โดยการนําคําถามในแบบสอบถามท่ี

ตองการใชเก็บขอมูลเสนอแกผูทรงคุณวุฒิไดตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบความถูกตองและคุณภาพ 

แลวนําแบบสอบถามมาปรับปรุงตามขอเสนอแนะท่ีผูทรงคุณวุฒแินะนํา หลังจากแกไขปรับปรุง
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แบบสอบถามแลว ผูศึกษานําแบบสอบถามไปทดลองใชกับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีเคยไป

เท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวก จํานวน 40 คนและหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยวิธีการหาคา

สัมประสิทธ์ิของ Cronbach’s Alpha ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.87 

 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล 

กกกกกกกกผูวิจัยทําการเก็บขอมูลตั้งแต เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2553 โดยมี

ระยะการดําเนินงาน ดังนี ้

กกกกกกกกเดือนตุลาคม 2552 ถึง มิถุนายน 2553 ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร 

กกกกกกกกเดือนกรกฎาคม 2553 ถึง สิงหาคม 2553 เก็บขอมูลคร้ังสุดทาย วิเคราะหขอมูล ........ 

ตรวจสอบขอมูล สรุปผลการศึกษา และเก็บรายละเอียดตางๆ ใหครบถวน 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

กกกกกกกกการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามในสวนท่ี 1 - 3  จะนํามาวิเคราะหขอมูลดวยเคร่ือง

คอมพิวเตอร โดย การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย SPSS (Statistical… 

Package for the Social Science) โดยวิเคราะหหาขอมูลคารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบน ....

มาตรฐาน และนําเอาคาทางสถิติเหลานั้นมาอานคาตีความและอธิบายปรากฏการณตางๆ ในรูปแบบ

ของสถิติแบบพรรณนา (Description Statistics) และในสวนท่ี 4 เปนการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบ

ของการบรรยาย 

กกกกกกกกสถิติท่ีใชในการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี ไดใชสถิติเชิงปริมาณ (Quantitative) ในการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามดังนี ้

กกกกกกกก1.   คาความถ่ี (Frequency) 

กกกกกกกก2.   คารอยละ  (Percentage) 

กกกกกกกก3.   คาเฉล่ีย ( X ) 

กกกกกกกก4.   คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 

กกกกกกกกการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุรี ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามไปสอบถามกับกลุมตัวอยาง คือ นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดน้ํา

ดําเนินสะดวกท่ีเปนนักทองเท่ียวชาวไทย ในชวงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2553 จํานวน 

255 คน ผูศึกษาไดตรวจสอบแลววาแบบสอบถามทุกฉบับไดรับการกรอกแบบสอบถามครบทุก

คําถาม จึงไดนําขอมูลมาวิเคราะหและนําเสนอขอมูล ตามลําดับตอไปนี้  

กกกกกกกกสวนท่ี  1 วิเคราะหขอมูลของนักทองเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถาม 

กกกกกกกกสวนท่ี  2 วิเคราะหพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถาม 

กกกกกกกกสวนท่ี  3 วิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี 5 ดาน ไดแก ดานสถานท่ี ดานกิจกรรม ดานคาใชจาย ดานการใหบริการของผูจัด

จําหนายสินคาและผูใหบริการ และดานภาพโดยรวมของความพึงพอใจท่ีมีตอตลาดน้ําดําเนิน

สะดวก และความคิดเห็น ขอเสนอแนะของนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุรี 

กกกกกกกกสวนท่ี 4 ขอเสนอแนะ 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลของนักท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วทีต่ลาดนํา้ดําเนินสะดวก จังหวดัราชบุรี 

กกกกกกกกขอมูลของนักทองเท่ียวเกี่ยวกับ เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดหลัก

ตอเดือน มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 

ตารางที ่1 ตารางแสดงคาความถ่ีและคารอยละขอมูลนักทองเท่ียว 

ลกัษณะส่วนบุคคล จํานวน (คน) 

(n = 255) 

ร้อยละ 

(%) 

1. เพศ 

        ชาย 

        หญิง 

 

99 

156 

 

38.80 

61.20 

2. อาย ุ

        15 - 25 ป  

       26 – 34 ป 

       35 – 50 ป    

       51 – 60 ป          

 

63 

66 

102 

24 

 

24.70 

25.90 

40.00 

9.40 

3. สถานภาพ 

       โสด        

        สมรส     

        มาย/หยา            

 

130 

121 

4 

 

51.00 

47.50 

1.60 

4. ระดับการศึกษา 

        ประถมศึกษา 

        มัธยมศึกษาตอนตน  

        มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  

        อนุปริญญา/ปวส. 

        ปริญญาตรี    

        สูงกวาปริญญาตรี  

 

15 

38 

67 

34 

87 

14 

 

5.90 

14.90 

26.30 

13.30 

34.10 

5.50 

5. อาชีพ 

        นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา     

        ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  

 

51 

37 

 

20.00 

14.50 
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ตารางที ่1 ตารางแสดงคาความถ่ีและคารอยละขอมูลนักทองเท่ียว (ตอ) 

ลกัษณะส่วนบุคคล จํานวน (คน) 

(n = 255) 

ร้อยละ 

(%) 

5. อาชีพ (ตอ)         

        พนักงานบริษัทเอกชน         

        ธุรกิจสวนตัว     

        รับจางท่ัวไป    

        เกษตรกร 

 

34 

81 

43 

9 

 

13.30 

31.80 

16.90 

3.50 

6. รายไดหลักตอเดือน 

        ไมเกิน 5,000 บาท    

        5,001 – 10,000 บาท   

        10,001 – 15,000 บาท 

        15,001 – 20,000 บาท 

        20,001 – 25,000 บาท    

        25,000 บาทข้ึนไป 

 

32 

61 

27 

46 

26 

63 

 

12.50 

23.90 

10.60 

18.00 

10.20 

24.70 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 1 พบวานักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวกสวนใหญเปนเพศ

หญิง (รอยละ 61.20) รองลงมาเปนเพศชาย (รอยละ 38.80) นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนิน

สะดวกจะมีชวงอาย ุ35–50 ป มากท่ีสุด (รอยละ 40.00) รองลงมามีชวงอาย ุ26–34 ป (รอยละ 25.90) 

ชวงอาย ุ15–25 ป (รอยละ 24.70) และ 51 – 60 ป (รอยละ 9.40) ตามลําดับ 

กกกกกกกกนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีสถานภาพโสดมากท่ีสุด (รอยละ 51.00). 

รองลงมาสถานภาพสมรส (รอยละ 47.50) และสถานภาพมายและหยาราง (รอยละ 1.60) ตามลําดับ 

กกกกกกกกนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวก มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีมาก

ท่ีสุด (รอยละ  34.10) รองลงมามีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช. (รอยละ 26.30) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (รอยละ 14.90) ระดับอนุปริญญา /ปวส. (รอยละ 13.30) ระดับประถม 

ศึกษา (รอยละ 5.90) และสูงกวาระดับปริญญาตรี (รอยละ 5.50) ตามลําดับ  

กกกกกกกกนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวกประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวมากท่ีสุด 

(รอยละ 31.80) รองลงมาเปนนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา (รอยละ 20.00) รับจางท่ัวไป (รอยละ 16.90)... 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ (รอยละ 14.50) พนักงานบริษัทเอกชน (รอยละ 13.30) และเกษตรกร .........     

(รอยละ 3.50) ตามลําดับ 
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กกกกกกกกนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวกสวนมากมีรายไดหลักตอเดือนเดือนละ

25,000 บาทข้ึนไป (รอยละ 24.70) รองลงมาเดือนละ 5,001–10,000 บาท (รอยละ  23.90) เดือนละ

15,001–20,000 บาท (รอยละ 18.00) ไมเกินเดือนละ  5,000 บาท (รอยละ  12.50) เดือนละ 10,001–

15,000 บาท (รอยละ 10.60) และเดือนละ 20,001–25,000 บาท (รอยละ 10.20) ตามลําดับ 
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ตอนที ่2 พฤติกรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่ว 

  

ตารางที ่ 2  ตารางแสดงคาความถ่ีและคารอยละของขอมูลพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทอง เท่ียว 

      ท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

พฤติกรรมการท่องเทีย่ว จํานวน (คน) 

(n = 255) 

ร้อยละ 

(%) 

1. ภูมิลาํเนาของนักท่องเทีย่ว 

     กรุงเทพมหานคร 

     จังหวัดในภาคเหนือ  

     จังหวัดในภาคกลาง  

     จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

     จังหวัดในภาคใต  

     จังหวัดในภาคตะวันออก 

 

49 

5 

115 

20 

57 

9 

 

19.20 

2.00 

45.10 

7.80 

22.40 

3.50 

2.  การทราบข้อมูลเกีย่วกบัตลาดนํา้ดําเนินสะดวก 

     โทรทัศน 

     วิทย ุ

     หนังสือพิมพ 

     วารสาร ส่ิงพิมพ 

     อินเตอรเน็ต  

     คนรูจัก 

 

45 

0 

23 

28 

21 

138 

 

17.60 

0 

9.0 

11.00 

8.30 

54.10 

3.  ลกัษณะการเดินทางท่องเทีย่วในประเทศส่วนใหญ่ 

     เดินทางดวยตัวเอง 

     ไปกับบริษัทนําเท่ียว 

     ซ้ือทัวรบางบางคร้ัง 

 
 

144 

55 

56 

 

56.50 

21.50 

22.00 

4.  พาหนะส่วนใหญ่ทีใ่ช้ในการเดินทางท่องเทีย่ว 

     รถยนตสวนตัว  

     รถทัวร/รถโดยสาร 

     รถไฟ  

     เคร่ืองบิน 

     รถตู/รถเชา  

 

131 

115 

0 

4 

5 

 

51.40 

45.10 

0 

1.50 

2.00 
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ตารางที ่ 2  ตารางแสดงคาความถ่ีและคารอยละของขอมูลพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว 

                      ท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (ตอ) 

พฤติกรรมการท่องเทีย่ว จํานวน (คน) 

(n = 255) 

ร้อยละ 

(%) 

5. กลุ่มคนทีเ่ดินทางด้วยบ่อยทีสุ่ด 

     เดินทางคนเดียว 

     ครอบครัว 

     ญาติ 

     คูรัก  

     เพื่อนท่ีเรียน/ท่ีทํางาน 

 

4 

79 

28 

50 

94 

 

1.60 

31.00 

11.00 

19.60 

36.90 

6.การเดินทางมาตลาดนํา้ดําเนินสะดวก 

     รถยนตสวนตัว  

     รถทัวร/รถโดยสาร 

     รถตู/รถเชา  

     รถจักรยานยนต 

 

113 

104 

22 

16 

 

44.30 

40.80 

8.60 

6.30 

7.ค่าใช้จ่ายในการมาทีต่ลาดนํา้ดําเนินสะดวก 

     ไมเกิน 1,000 บาท 

     1,001 – 3,000 บาท  

     3,001 – 5,000 บาท    

     5,001 บาทข้ึนไป 

 

59 

130 

53 

13 

 

23.10 

51.00 

20.80 

5.10 
 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 2 พบวานักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวกสวนใหญมีภูมิ..... 

ลําเนาอยูในภาคกลาง (รอยละ 45.10) รองลงมาอยูในภาคใต (รอยละ 22.40) กรุงเทพมหานคร........   

(รอยละ 19.20) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 7.80) ภาคตะวันออก (รอยละ 3.50) และภาคเหนือ 

(รอยละ 2.00) ตามลําดับ 

กกกกกกกกนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวกทราบขอมูลเกี่ยวกับตลาดน้ําดําเนิน

สะดวกมาจากคนรูจักมากท่ีสุด (รอยละ 54.10) รองลงมาทราบมาจากโทรทัศน (รอยละ 17.60) จาก

วารสาร ส่ิงพิมพ (รอยละ 11.00) จากหนังสือพิมพ (รอยละ 9.00) และจากอินเตอรเน็ต (รอยละ 8.30) 

ตามลําดับ 
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กกกกกกกกนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวกสวนใหญเดินทางทองเท่ียวในประเทศ

โดยจัดการเดินทางดวยตัวเองท้ังหมด (รอยละ 56.50) รองลงมาโดยการซ้ือทัวรบางเปนบางคร้ัง 

(รอยละ22.00) และไปกับบริษัทนําเท่ียวทุกคร้ัง (รอยละ 21.50) ตามลําดับ 

กกกกกกกกนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีการใชพาหนะในการเดินทางทองเท่ียว

โดยรถยนตสวนตัวมากท่ีสุด (รอยละ 51.40) รองลงมาโดยการใชรถทัวร/รถโดยสาร (รอยละ 45.10) 

รถตู/รถเชา (รอยละ 2.00) และเคร่ืองบิน (รอยละ 1.60) ตามลําดับ 

กกกกกกกกนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวกสวนใหญเดินทางทองเท่ียวกับเพื่อนท่ี

เรียน/ท่ีทํางานมากท่ีสุด (รอยละ 36.90) รองลงมาเดินทางกับครอบครัว (รอยละ 31.00) เดินทางกับ

คูรัก (รอยละ 19.60) เดินทางกับญาต ิ(รอยละ 11.00) และเดินทางคนเดียว (รอยละ 1.60) ตามลําดับ 

กกกกกกกกนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวกเดินทางมาท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวกโดย

รถยนตสวนตัวมากท่ีสุด (รอยละ 44.30) รองลงมาโดยมากับรถทัวร/รถโดยสาร (รอยละ 40.80) รถตู 

/รถเชา (รอยละ 8.60) และรถจักรยานยนต (รอยละ 6.30) ตามลําดับ  

กกกกกกกกนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีคาใชจายในการมาเท่ียวท่ีตลาดน้ํา

ดําเนินสะดวกอยูท่ี 1,001-3,000 บาท มากท่ีสุด (รอยละ 51.00) รองลงมามีคาใชจายไมเกิน 1,000 

บาท (รอยละ 23.10) คาใชจาย 3,001-5,000 บาท (รอยละ 20.80) และมากกวา 5,001 บาทข้ึนไป (รอย

ละ 5.10) ตามลําดับ 
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ตอนที ่ 3 ข้อมูลระดับความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วทีมี่ต่อตลาดนํา้ดําเนินสะดวก 5 ด้าน ได้แก่ 

ด้านสถานที ่ด้านกจิกรรม ด้านค่าใช้จ่าย  ด้านการให้บริการของผู้จัดจําหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการ 

และด้านภาพโดยรวมของความพงึพอใจทีมี่ต่อตลาดนํา้ดําเนินสะดวก 

 

ตารางที ่ 3  ตารางแสดงขอมูลความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในภาพรวมท่ีมีตอตลาดน้ําดําเนิน 

                  สะดวกท้ัง 5 ดาน 

ข้อมูลความพงึพอใจนักท่องเทีย่ว 

ในภาพรวมทีมี่ต่อตลาดนํา้ดําเนินสะดวก 

ค่าเฉลีย่ 

          x  

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับความ

พงึพอใจ 

1. ดานสถานท่ี 

2. ดานกิจกรรม 

3. ดานคาใชจาย 

4. ดานการใหบริการของผูจัดจําหนายสินคา 

    และผูใหบริการ 

5. ดานภาพโดยรวมของความพึงพอใจท่ีมีตอ

ตลาดน้ําดําเนินสะดวก 

3.45 

3.46 

3.10 

3.38 

 

3.71 

0.82 

0.80 

0.78 

0.93 

 

0.71 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

มาก 

    รวม 3.42 0.81 มาก 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 3 พบวานักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวก โดยภาพรวมมี

ระดับความพึงพอใจตอตลาดน้ําดําเนินสะดวกท้ัง 5 ดานอยูในระดับมาก ( x  = 3.42)  

กกกกกกกกพิจารณาในรายดานพบวา ดานภาพโดยรวมของความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอ

ตลาดน้ําดําเนินสะดวกนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจในระดับมากท่ี 

สุด ( x  = 3.71) ดานกิจกรรมนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจในระดับ 

รองลงมา ( x  = 3.46) นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจในดานสถานท่ี 

( x  = 3.45) นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจในดานการใหบริการของ

ผูจัดจําหนายสินคาและผูใหบริการ ( x = 3.38) และนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวกมี

ความพึงพอใจในดานคาใชจาย ( x  = 3.10) ตามลําดับ 
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ตารางที ่ 4  ตารางแสดงขอมูลความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก  

                      ดานสถานท่ี 

 

ด้านสถานที ่

ค่าเฉลีย่ 

x  

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับความ

พงึพอใจ 

1. ปายบอกทางเขาตลาดน้ําดําเนินสะดวก 

2. สภาพเสนทางของทางเขาตลาดน้ําดําเนิน

สะดวก 

3. สถานท่ีจอดรถ 

4. สภาพของน้ําในคลองดําเนินสะดวก 

5. ความสะอาดของหองน้ํา 

6. สภาพแวดลอมโดยรอบตลาดน้ําดําเนินสะดวก 

3.45 

3.70 

 

3.69 

3.46 

2.96 

3.42 

0.88 

0.67 

 

0.70 

0.83 

0.98 

0.87 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

    รวม 3.45 0.82 มาก 

 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 4 พบวานักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวก โดยภาพรวมมี

ระดับความพึงพอใจตอตลาดน้ําดําเนินสะดวกดานสถานท่ี อยูในระดับมาก ( x  = 3.45)  

กกกกกกกกพิจารณาในรายขอพบวา นักทองเท่ียวสวนใหญท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวกมี...

ความพึงพอใจตอสภาพเสนทางของทางเขาตลาดน้ําดําเนินสะดวก อยูในระดับมากท่ีสุด ( x  = 3.70) 

นักทองเท่ียวท่ีมาท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจตอสถานท่ีจอดรถรองลงมา ( x  = 3.69)... 

นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจตอสภาพน้ําในคลองดําเนินสะดวก 

( x  = 3.46) นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจตอปายบอกทางเขาตลาด

น้ําดําเนินสะดวก ( x = 3.45) นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจตอสภาพ 

แวดลอมโดยรอบตลาดน้ําดําเนินสะดวก ( x = 3.42) นักทองเท่ียว ท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวก

มีความพึงพอใจตอความสะอาดของหองน้ํา ( x  = 2.96) ตามลําดับ 
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ตารางที ่ 5  ตารางแสดงขอมูลความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวกดาน  

                  กิจกรรม 

 

ด้านกจิกรรม 

ค่าเฉลีย่ 

x  

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับความ

พงึพอใจ 

1. การนั่งเรือชมตลาดน้ําดําเนินสะดวก 

2. ระยะเวลาการนั่งเรือชมตลาดน้ําดําเนินสะดวก 

3. ความปลอดภัยในการนั่งเรือ 

4. จํานวนรานคาท่ีใหบริการ 

5. ประเภทของสินคา 

6. การจัดวางสินคา 

3.49 

3.22 

3.18 

3.74 

3.62 

3.48 

0.79 

0.77 

0.80 

0.79 

0.80 

0.86 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

มาก 

    รวม 3.46 0.80 มาก 

 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 5 พบวานักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวก โดยภาพรวมมี

ระดับความพึงพอใจตอตลาดน้ําดําเนินสะดวกในดานกิจกรรม อยูในระดับมาก ( x  = 3.46)  

กกกกกกกกพิจารณาในรายขอพบวา นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวกสวนใหญมี

ความพึงพอใจในจํานวนรานคาท่ีใหบริการมากท่ีสุด ( x  = 3.74) นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดน้ํา....

ดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจตอประเภทของสินคารองลงมา ( x  = 3.62) นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ี

ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจตอการนั่งเรือชมตลาดน้ําดําเนินสะดวก ( x  = 3.49) นักทอง 

เท่ียวมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจในการจัดวางสินคา ( x  = 3.48) นักทองเท่ียว..

มาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจในระยะเวลาการนั่งเรือชมตลาดน้ําดําเนินสะดวก 

( x  = 3.22) และนักทองเท่ียวมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจตอความปลอดภัยใน

การนั่งเรือ ( x  = 3.18).ตามลําดับ 
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ตารางที ่ 6  ตารางแสดงขอมูลความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวกดาน 

                  คาใชจาย 

 

ด้านค่าใช้จ่าย 

ค่าเฉลีย่ 

x  

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับความ

พงึพอใจ 

1. ราคาคานั่งเรือชมตลาดน้ําดําเนินสะดวก 

2. ราคาจําหนายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

3. ราคาจําหนายสินคาของฝาก 

4. ราคาคาบริการหองน้ํา 

5. ราคาคาบริการท่ีจอดรถ 

3.09 

3.23 

3.20 

2.98 

3.02 

0.86 

0.61 

0.86 

0.79 

0.80 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

    รวม 3.10 0.78 ปานกลาง 

 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 6 พบวานักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวก โดยภาพรวมมี

ระดับความพึงพอใจตอตลาดน้ําดําเนินสะดวกดานคาใชจาย อยูในระดับปานกลาง ( x  = 3.10)........ 

กกกกกกกกพิจารณาในรายขอพบวา นักทองเท่ียวมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวกสวนใหญมีความ

พึงพอใจตอราคาจําหนายอาหารและเคร่ืองดื่มมากท่ีสุด ( x  = 3.23) นักทองเท่ียวมาเท่ียวตลาดน้ํา.....

ดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจตอราคาจําหนายสินคาของฝากรองลงมา ( x  = 3.20) นักทองเท่ียวมา

เท่ียวตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจตอราคาคานั่งเรือชมตลาดน้ําดําเนินสะดวก ( x  = 3.09) 

นักทองเท่ียวมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจตอราคาคาบริการท่ีจอดรถ ( x  = 3.02) 

นักทองเท่ียวมาเท่ียวตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจตอราคาคาบริการหองน้ํา ( x  = 2.98)..... 

ตามลําดับ 
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ตารางที ่ 7  ตารางแสดงขอมูลความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวกดานการ 

                 ใหบริการของผูจัดจําหนายสินคาและผูใหบริการ 

ด้านการให้บริการของผู้จัดจําหน่ายสินค้า 

และผู้ให้บริการ 

 

ค่าเฉลีย่ 

x  

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับความ

พงึพอใจ 

1. การบริการตอนรับ 

2. มนุษยสัมพันธของผูจัดจําหนายสินคาและ 

    ผูใหบริการ 

3. มารยาทและความสุภาพของผูจัดจําหนายสินคา

และผูใหบริการ 

4. บุคลิกภาพของผูจัดจําหนายสินคาและผู

ใหบริการ 

3.47 

3.60 

 

3.35 

 

3.10 

0.92 

0.83 

 

1.06 

 

0.89 

มาก 

มาก 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

    รวม 3.38 0.93 ปานกลาง 

 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 7 พบวานักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวก โดยภาพรวมมี

ระดับความพึงพอใจตอตลาดน้ําดําเนินสะดวกดานการใหบริการของผูจัดจําหนายสินคาและผูให 

บริการ อยูในระดับปานกลาง ( x  = 3.42)  

กกกกกกกกพิจารณาในรายขอพบวา นักทองเท่ียวท่ีมาท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวกสวนใหญมีความพึง

พอใจในมนุษยสัมพันธของผูจัดจําหนายสินคาและผูใหบริการมากท่ีสุด ( x  = 3.60) นักทองเท่ียวมี..

ความพึงพอใจในการบริการตอนรับรองลงมา ( x  = 3.47) นักทองเท่ียวมีความพึงพอใจตอมารยาท...

และความสุภาพของผูจัดจําหนายสินคาและผูใหบริการ ( x  = 3.35) นักทองเท่ียวมีความพึงพอใจตอ.

บุคลิกภาพของผูจัดจําหนายสินคาและผูใหบริการ ( x  = 3.10) ตามลําดับ 
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ตารางที ่ 8  ตารางแสดงขอมูลความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวกดานภาพ 

                 โดยรวมของความพึงพอใจท่ีมีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก 

ด้านภาพโดยรวมของความพงึพอใจทีมี่ต่อ 

ตลาดนํา้ดําเนินสะดวก 

ค่าเฉลีย่ 

x  

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับความ

พงึพอใจ 

ภาพโดยรวมของความพึงพอใจท่ีมีตอ 

ตลาดน้ําดําเนินสะดวก 

3.71 0.71 มาก 

 

    รวม 3.71 0.71 มาก 

 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 8 พบวานักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวก โดยภาพรวมมี

ระดับความพึงพอใจตอตลาดน้ําดําเนินสะดวกดานภาพโดยรวมของความพึงพอใจท่ีมีตอตลาดน้ํา

ดําเนินสะดวก อยูในระดับมาก ( x  = 3.71)  

กกกกกกกกพิจารณาในรายขอพบวา นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวกสวนใหญมี...

ความพึงพอใจในดานภาพโดยรวมของความพึงพอใจท่ีมีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวกอยูในระดับมาก 

( x  = 3.71) 

 

ตอนที ่4 ข้อเสนอแนะ 

กกกกกกกกนักทองเท่ียวไดใหความเห็นวา ตลาดน้ําดําเนินสะดวกเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีด ี และมี

ธรรมชาติท่ีสวยงามและวิถีชีวิตของคนไทยท่ีนาสนใจและยังเปนการอนุรักษวัฒนธรรมไทยไดอีก

ทางหนึ่งดวย มีการเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานท่ีดานสภาพแวดลอมโดยรอบ ควรมีการปลูก

ตนไมเพื่อสรางรมเงาและดูเปนธรรมชาติใหกับตลาดน้ําดําเนินสะดวกเพิ่มข้ึน และมีสถานท่ีพัก 

ผอนเพิ่มข้ึน เชน จัดโตะพักผอนเพื่อนั่งชมตลาดน้ําดําเนินสะดวกและผอนคลายจากการเดินชม

ตลาดน้ําดําเนินสะดวก ขอเสนอแนะท่ีนักทองเท่ียวเสนอมากท่ีสุด คือ ความปลอดภัยในการนั่งเรือ

ชมตลาดน้ําดําเนินสะดวก เพราะปจจุบันความปลอดภัยในการนั่งเรือนั้นมีความปลอดภัยนอยมาก 

มีความเส่ียงจากการกระแทกกันของเรือ หรือในชวงท่ีเรือสัญจรกันอยางแออัด นักทองเท่ียวอาจ

ไดรับอันตรายจากทอไอเสียของเรือลําอ่ืนท่ีอยูในระยะใกลเคียงได 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

กกกกกกกกการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุรี เปนการศึกษาเชิงปริมาณ ผูศึกษามีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ี

มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก โดยการใชวิธีการสํารวจโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง คือ 

นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จํานวน 255 คน สามารถ

สรุปผลการศึกษาไดดังนี ้

 

สรุปผลการศึกษา 

กกกกกกกกตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 

กกกกกกกกนักทองเท่ียวสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 61.2 รองลงมาเปน

เพศชาย จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 38.8 นักทองเท่ียวสวนใหญมีอายุอยูในชวง 35–50 ป จํานวน 

102 คน คิดเปนรอยละ 40.0 สวนใหญนักทองเท่ียวมีสถานภาพโสด จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 

51.0 ระดับการศึกษาของนักทองเท่ียวสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 87 คน คิดเปนรอย

ละ 34.1 และอาชีพของนักทองเท่ียวสวนใหญทําธุรกิจสวนตัว จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 31.8 

และนักทองเท่ียวสวนใหญมีรายไดอยูท่ี 25,000 บาทข้ึนไป จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 24.7 

 

กกกกกกกกตอนที ่2 พฤติกรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่ว 

กกกกกกกกนักทองเท่ียวสวนใหญมาจากจังหวัดในภาคกลาง จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 45.1 

และสวนใหญนักทองเท่ียวทราบขอมูลเกี่ยวกับตลาดน้ําดําเนินสะดวกมาจากคนรูจัก จํานวน 138 

คน คิดเปนรอยละ 54.1 ลักษณะการเดินทางทองเท่ียวในประเทศสวนใหญนักทองเท่ียวเดินทางดวย

ตนเอง จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 56.5 และพาหนะท่ีใชในเดินทางสวนใหญเปนรถยนต

สวนตัว จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 51.4  สวนใหญกลุมคนท่ีเดินทางดวยบอยท่ีสุดคือ เพื่อนท่ี

เรียน/ท่ีทํางาน จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 36.9 สวนใหญเดินทางมาท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวกดวย

รถยนตสวนตัว จํานวน  113 คน คิดเปนรอยละ 44.3 คาใชจายในการมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนิน

สะดวกสวนใหญใช 1,001–3,000 บาท จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 51.0 
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กกกกกกกกตอนที ่3 ระดับความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วทีมี่ต่อตลาดนํา้ดําเนินสะดวก 

กกกกกกกกโดยภาพในรวมของความพึงพอใจของนักทองเท่ียวอยูในระดับมาก ( x   = 3.42) ความ...

พึงพอใจในดานสถานท่ี ( x  = 3.45) ความพึงพอใจในดานกิจกรรม ( x  = 3.46) ความพึงพอใจดาน...

คาใชจาย ( x  = 3.10) ความพึงพอใจในดานการใหบริการของผูจัดจําหนายสินคาและผูใหบริการ......   

( x  = 3.38) และความพึงพอใจในดานภาพโดยรวมของความพึงพอใจท่ีมีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก 

( x  = 3.71) เม่ือพิจารณาแยกเปนรายละเอียดในแตละดาน สรุปประเด็นสําคัญไดดังนี ้

กกกกกกกก1.   ดานสถานท่ี ในภาพรวมพบวานักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวกมี.......

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยนักทองเท่ียวมีความพึงพอใจในสภาพเสนทางของทางเขาตลาด

น้ําดําเนินสะดวกอยูในระดับมากท่ีสุด ( x  = 3.70) และนักทองเท่ียวมีความพึงพอใจในความสะอาด

ของหองน้ํานอยท่ีสุด ( x  = 2.96)  

กกกกกกกก2. ดานกิจกรรม ในภาพรวมพบวานักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวกมี....

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยนักทองเท่ียวมีความพึงพอใจจํานวนรานคาท่ีใหบริการมากท่ิสุด 

( x  = 3.74) และนักทองเท่ียวมีความพึงพอใจในความปลอดภัยในการนั่งเรือนอยท่ีสุด ( x  = 3.18) 

กกกกกกกก3. ดานคาใชจาย ในภาพรวมพบวานักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวกมี....

ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง โดยนักทองเท่ียวมีความพึงพอใจในราคาจําหนายอาหารและ

เคร่ืองดื่มมากท่ีสุด ( x  = 3.23) และนักทองเท่ียวมีความพึงพอใจในราคาคาบริการหองน้ํานอยท่ีสุด .

( x  = 2.98) 

กกกกกกกก4. ดานการใหบริการของผูจัดจําหนายสินคาและผูใหบริการ  ในภาพรวมพบวานักทอง 

เท่ียวท่ีมาเท่ียวตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลางโดยนักทองเท่ียวมีความ 

พึงพอใจในมนุษยสัมพันธของผูจัดจําหนายสินคาและผูใหบริการมากท่ีสุด ( x  = 3.60) และนักทอง. 

เท่ียวมีความพึงพอใจในบุคลิกภาพของผูจัดจําหนายสินคาและผูใหบริการนอยท่ีสุด( x  = 3.10) 

กกกกกกกก5.ดานภาพโดยรวมของความพึงพอใจท่ีมีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจอยู

ในระดับมาก ( x  = 3.71) 

 

กกกกกกกกตอนที ่4 ข้อเสนอแนะ 

กกกกกกกกนักทองเท่ียวสวนใหญไดเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงตลาดน้ําดําเนินสะดวกซ่ึง

สามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้ ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณแตยังขาด

ตนไมยืนตนขนาดใหญจึงควรปรับปรุงทัศนียภาพโดยการปลูกตนไมขาดใหญเพิ่มข้ึนเพื่อความรม

ร่ืนและควรเพิ่มสถานท่ีสําหรับการพักผอนใหแกนักทองเท่ียวเพิ่มข้ึน เม่ือนักทองเท่ียวเดินชมตลาด

น้ําดําเนินสะดวกก็ตองการท่ีนั่งสําหรับการชมบรรยากาศการคาขายริมฝงคลองและพักหายเหนื่อย
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จากการเดินชมตลาดน้ําดําเนินสะดวก ควรเพิ่มความปลอดภัยในการใหบริการนั่งเรือชมตลาดน้ํา

ดําเนินสะดวกใหมากข้ึน เนื่องจากเรือท่ีบริการท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีท้ังเรือพายและเรือยนต จึง

อาจเกิดอันตรายจากทอไอเสียของเรือยนต เรือมีการกระแทกหรือชนกันจึงมีโอกาสโดนทอไอเสีย

หรือไดรับอันตรายจากการกระแทกของเรือ จึงควรหาทางปองกันอันตรายจากการโดยสารเรือของ

นักทองเท่ียว 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

กกกกกกกกจากการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุรี โดยใชระเบียบวิจัยเชิงปริมาณโดยการใชแบบสอบถาม การสังเกต และการสัมภาษณนัก 

ทองเท่ียวชาวไทย จํานวน 255 คน พบวานักทองเท่ียวมีความพึงพอใจในดาน สถานท่ี ( x  = 3.45).

ความพึงพอใจดานกิจกรรม ( x  = 3.46) ความพึงพอใจดานคาใชจาย ( x  = 3.10) ความพึงพอใจใน

ดานการใหบริการของผูจัดจําหนายสินคาและผูใหบริการ ( x  = 3.38) ความพึงพอใจดานภาพโดย ..

รวมของความพึงพอใจท่ีมีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก ( x  = 3.71) โดยความพึงพอใจดานภาพโดย .....

รวมของความพึงพอใจท่ีมีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวกจะอยูในระดับมากท่ีสุดแสดงออกถึงความมี

มาตรฐานของตลาดน้ําดําเนินสะดวกในระดับท่ีดีมีการดูแลและรักษาใหตลาดน้ําดําเนินสะดวกคง 

ไวซ่ึงความเปนเอกลักษณ ของคนไทยในสมัยอดีตไดอยางสมบูรณ ทําใหคนไทยท่ีมาเท่ียวท่ีตลาด

น้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจในตลาดน้ําดําเนินสะดวกในระดับท่ีด ี 

กกกกกกกกเม่ือเปรียบเทียบผลการศึกษากับทฤษฏีและแนวคิดตางๆ ท่ีอางถึงไวในบทท่ี 2 พบวา 

ทฤษฏีเกี่ยวกับความพึงพอใจของ Shelly นักทองเท่ียวสวนใหญมักจะมีความรูสึกท่ีเปนบวกมาก 

กวาความรูสึกท่ีเปนลบ ซ่ึงหมายถึงนักทองเท่ียวมีความพึงพอใจในระดับท่ีมากกวาความไมพึงพอ 

ใจตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก ดานแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค  ผูบริโภคมีความตองการท่ี

ตางกัน จึงมีการจําหนายผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาให

ไดอยางเต็มท่ี ดานแนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการ พบวาตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีมาตรฐานท่ีดีเหมาะ

แกการบริการนักทองเท่ียว มีความเพียงพอของการบริการ คือ สามารถตอบสนองความตองการของ

นักทองเท่ียวไดอยางเต็มท่ี เชน บริการนั่งเรือชมตลาดน้ําดําเนินสะดวกท่ีสามารถใหบริการลูกคาได

เต็มท่ีดวยจํานวนเรือท่ีใหบริการนักทองเท่ียวนั้นมีจํานวนมากพอแกการบริการ สามารถใหบริการ

ไดทันที และทาเทียบเรือมีความสะดวกสบายแกการบริการนักทองเท่ียวสามารถเขาถึงได ดาน

แนวคิดเกี่ยวกับการทองเท่ียว ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีการจัดการการทองเท่ียวท่ีดีมีส่ิงดึงดูดใจนัก 

ทองเท่ียวใหเขามาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวก คือ สภาพของธรรมชาติท่ียังคงความอุดมสมบูรณ
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อยูซ่ึงเหมาะแกการนั่งเรือชม และมีการคาขายท่ีคงความดั้งเดิมไวท้ังลักษณะการคาขายและประเภท

ของสินคา 

กกกกกกกกผลการศึกษาคร้ังนี้มีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของพัชรา ลาภลือชัย  (2546) คือ 

นักทองเท่ียวเพศหญิงมาเท่ียวมากกวาเพศชาย มีสถานภาพโสด ลักษณะการทองเท่ียวของนักทอง 

เท่ียวนั้นมีความคลายคลึงกัน และ นักทองเท่ียวเดินทางโดยใชรถยนตสวนตัวเปนพาหนะในการเดิน 

ทางทองเท่ียว นักทองเท่ียวมีความคาดหวังตอการจัดการทองเท่ียวตลาดน้ําดําเนินสะดวกและตลาด

น้ําทาคา อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความเปนมาตรฐานซ่ึงทําใหนัก 

ทองเท่ียวเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นผลการศึกษาดังกลาวจึงมีคลายคลึงกับความพึงพอใจของนักทอง 

เท่ียวท่ีมีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

 

ข้อเสนอแนะ 

กกกกกกกกการศึกษาความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

นั้นสามารถแบงการพิจารณาเปน 2 สวน คือ ขอเสนอแนะสําหรับผูเกี่ยวของ และขอเสนอแนะ

สําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 

 

กกกกกกกกข้อเสนอแนะสําหรับผู้เกีย่วข้อง 

กกกกกกกกจากการศึกษาถึงความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุรี สามารถนําไปเปนขอมูลสําหรับเกี่ยวของกับตลาดน้ําดําเนินสะดวก เพื่อใชเปนแนวทางใน

การสรางเสริมส่ิงดึงดูดใจนักทองเท่ียวใหเดินทางมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวก ท้ังนี้สามารถ

สรุปขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษาโดยแบงเปน 5 ดานดังนี ้

 

กกกกกกกก1.   ดานสถานท่ี 

กกกกกกกกจากการศึกษาพบวา ในดานสถานท่ีของตลาดน้ําดําเนินสะดวก มีความพึงพอใจในดาน

สถานท่ีโดยรวมอยูในระดับมาก แตท้ังนี้ทางตลาดน้ําดําเนินสะดวก ควรมีการดําเนินการเพิ่มเติม 

เพื่อเปนการเสริมสรางความประทับใจใหกับนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวใหมากยิ่งข้ึน โดยการเพิ่มท่ีนั่ง

รับประทานอาหาร จัดสถานท่ีจอดรถท่ีเหมาะสม มากกวาลานโลงธรรมดาท่ีจัดไวใหจอดรถ และ

ปลูกตนไมยืนตนเพิ่มความรมร่ืนและความสวยงามใหกับสถานท่ีเพื่อความสะดวกสบายแกนักทอง 

เท่ียว 
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กกกกกกกก2.   ดานกิจกรรม 

กกกกกกกกจากการศึกษาพบวา ทางตลาดน้ําดําเนินสะดวก ควรมีการปรับปรุงความปลอดภัยใน

การนั่งเรือชมตลาดน้ําดําเนินสะดวก มีปายแสดงขอควรปฏิบัติและขอหามของการนั่งเรือชมตลาด

น้ําดําเนินสะดวกแกนักทองเท่ียวเพื่อความปลอดภัยของนักทองเท่ียว และมีแผนท่ีตลาดน้ําดําเนิน

สะดวกเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวอีกทางหนึ่งดวย 

กกกกกกกก3.   ดานคาใชจาย 

กกกกกกกกจากการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวท่ีเปนกลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับปานกลาง เนื่องจากราคาคาบริการหรือราคาสินคาสวนใหญเปนราคาสําหรับนักทองเท่ียวชาว

ตางประเทศ จึงทําใหนักทองเท่ียวชาวไทยเห็นวาสินคาหรือการบริการนั้นมีราคาสูงกวาปกติของ

สินคาหรือบริการท่ีเคยรับบริการ ทางตลาดน้ําดําเนินสะดวก ควรมีการปรับปรุงราคาเปนกลางให

เหมาะสําหรับนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวกดวย 

กกกกกกกก4.   ดานการใหบริการของผูจัดจําหนายสินคาและผูใหบริการ 

กกกกกกกกจากการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวท่ีเปนกลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจในการให 

บริการของผูจัดจําหนายสินคาและผูใหบริการ ไมวาจะเปนการบริการตอนรับท่ีเต็มใจเสนอสินคา

หรือการบริการแกลูกคา ความมีมนุษยสัมพันธ มารยาท ความสุภาพและบุคลิกภาพของผูจัด

จําหนายสินคาและผูใหบริการอยูในระดับท่ีนักทองเท่ียวพอใจ อีกท้ังผูจัดจําหนายสินคาและผูให 

บริการมีทักษะความสามารถในดานภาษาอังกฤษ ส่ือสารโตตอบกับนักทองเท่ียวชาวตางประเทศได

อยางดี แตนักทองเท่ียวบางคนไมมีทักษะทางดานภาษาอังกฤษท่ีดี จึงไมสามารถโตตอบส่ือสารกัน

ได ทางตลาดน้ําดําเนินสะดวกควรจัดอบรมสอนทักษะภาษาอ่ืนๆท่ีมีความสําคัญแกผูจัดจําหนาย

สินคาและผูใหบริการ เพื่อการส่ือสารท่ีดีข้ึน 

กกกกกกกก5.   ดานภาพโดยรวมของความพึงพอใจท่ีมีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก 

กกกกกกกกจากการศึกษาพบวานักทองเท่ียวท่ีเปนกลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจในภาพ

โดยรวมของความพึงพอใจท่ีมีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวกอยูในระดับมาก ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการ

ทํางานท่ีมีมาตรฐานของตลาดน้ําดําเนินสะดวกไดเปนอยางดี และทางตลาดน้ําดําเนินสะดวกตอง

รักษามาตรฐานนี้เอาไวพรอมท้ังพัฒนาใหดียิ่งข้ึนตอไป 
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กกกกกกกกข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

กกกกกกกก1.  ควรมีการสัมภาษณเชิงลึก กับผูท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

เพื่อจะไดเปนขอมูลของความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวกท่ีละเอียดมาก

ข้ึนในการทําการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป 

                   2. ควรเพิ่มตัวแปรอ่ืนๆ รวมดวย เชน กลุมตัวอยางนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ 

เนื่องจากขอมูลท่ีไดอาจจะไมมีน้ําหนักเพียงพอท่ีจะอธิบายถึงความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอ

ตลาดน้ําดําเนินสะดวกไดชัดเจนข้ึน 
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แบบสอบถาม 

 

เร่ือง     ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

 

คําช้ีแจง 

กกกกกกกก1.   แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งในการศึกษารายวิชาสัมมนาทางธุรกิจ ตามหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกก2.   ผูศึกษาขอทราบขอมูลเพื่อนําไปใชประโยชนในการศึกษาเทานั้น จึงขอความกรุณา

ตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง 

กกกกกกกก3.   แบบสอบถาม ประกอบดวย 3 สวน ดังนี ้

กกกกกกกก ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

กกกกกกกก ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการทองเท่ียว 

กกกกกกกก ตอ นท่ี 3 ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก 

กกกกกกกก ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะ 

 

 

 

 

          ขอขอบพระคุณทุกทาน 

           อภิญญา       สุดสายธง 

ผูศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที ่1 ขอมูลท่ัวไป 

กรุณาทําเคร่ืองหมาย    ในชอง (   )  ท่ีตรงกับขอมูลของทานเพียงคําตอบเดียว 

 

1. เพศ 

(   ) ชาย    (   ) หญิง 

 

2 .อายุ 

  (   ) 15 - 25 ป   (   ) 26 – 34 ป   

(   ) 35 – 50 ป   (   ) 51 – 60 ป   

(   ) มากกวา 60 ปข้ึนไป 

 

3. สถานภาพ 

  (   ) โสด      (   ) สมรส     

(   ) มาย/หยา              

 

4. ระดับการศึกษา 

  (   ) ประถมศึกษา  (   ) มัธยมศึกษาตอนตน   

(   ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (   ) อนุปริญญา/ปวส. 

(   ) ปริญญาตรี   (   ) สูงกวาปริญญาตรี   

  

5. อาชีพ 

  (   ) นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา (   ) ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  

  (   ) พนักงานบริษัทเอกชน  (   ) ธุรกิจสวนตัว   

  (   ) รับจาง   (   ) เกษตรกร 

(   ) เกษียณอายุ   (   ) อ่ืนๆระบุ..............................  

 

6. รายไดหลักตอเดือน 

  (   ) ไมเกิน  5,000 บาท  (   ) 5,001 – 10,000 บาท    

 (   ) 10,001 – 15,000 บาท  (   ) 15,001 – 20,000 บาท   

 (   ) 20,001 – 25,000 บาท  (   ) 25,000 บาทข้ึนไป 



ส่วนที ่2 พฤติกรรมการท่องเทีย่ว 

กรุณาทําเคร่ืองหมาย    ในชอง (   )  ท่ีตรงกับขอมูลของทานเพียงขอเดียว 

 

1. ทานเปนนักทองเท่ียวจากจังหวัดใด 

  (   ) กรุงเทพมหานคร  (   ) จังหวัดในภาคเหนือ   

 (   ) จังหวัดในภาคกลาง  (   ) จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 (   ) จังหวัดในภาคใต  (   ) จังหวัดในภาคตะวันออก  

 

2. ทานทราบขอมูลเกี่ยวกับตลาดน้ําดําเนินสะดวกจากส่ือใด (สามารถตอบไดมากกวา1ขอ) 

(   ) โทรทัศน   (   ) วิทยุ  

(   ) หนังสือพิมพ  (   ) วารสาร ส่ิงพิมพ  

(   ) อินเตอรเน็ต   (   ) คนรูจัก  

(   ) อ่ืนๆ ระบุ.......................................... 

 

3. ลักษณะการเดินทางทองเท่ียวในประเทศ สวนใหญ 

  (   ) เดินทางดวยตัวเอง  (   ) ไปกับบริษัททัวร 

  (   ) ซ้ือทัวรบางบาง คร้ัง 

 

4. พาหนะสวนใหญท่ีใชในการเดินทางทองเท่ียวในประเทศ  

  (   ) รถยนตสวนตัว  (   ) รถทัวร/รถโดยสาร 

  (   ) รถไฟ   (   ) เคร่ืองบิน   

  (   ) รถตู/รถเชา   (   ) อ่ืน ๆ ระบุ................................ 

 

5. ทานเดินทางทองเท่ียวในประเทศกับคนกลุมใดบอยท่ีสุด 

  (   ) เดินทางคนเดียว   (   ) ครอบครัว 

(   ) ญาต ิ   (   ) คูรัก 

  (   ) เพื่อนท่ีเรียน/ท่ีทํางาน  (   ) อ่ืน ๆ ระบุ................................ 

 

 

 



6. ทานเดินทางมาตลาดน้ําดําเนินสะดวกดวยวิธีใด 

  (   ) รถยนตสวนตัว   (   ) รถทัวร/รถโดยสาร  

  (   ) รถตู/รถเชา    (   ) อ่ืน ๆ ระบุ................................ 

 

7. คาใชจายในการเดินทางทองเท่ียวคร้ังนี ้

  (   ) ไมเกิน 1,000 บาท   (   ) 1,001 – 3,000 บาท  

 (   ) 3,001 – 5,000 บาท   (   ) 5,001 บาทข้ึนไป 

  

ส่วนที ่3 ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

โปรดระบุความพึงพอใจของทานท่ีมีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก ในหัวขอตางๆ ตามระดับความ    

พึงพอใจและทําเคร่ืองหมาย ในชองระดับความพึงพอใจท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 

 

หัวข้อความพงึพอใจ ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

  1. ด้านสถานที ่

- ปายบอกทางเขาตลาดน้ําดําเนินสะดวก 

     

- สภาพเสนทางของทางเขาตลาดน้ําดําเนิน

สะดวก 

     

- สถานท่ีจอดรถ      

- สภาพของน้ําในคลองดําเนินสะดวก      

- ความสะอาดของหองน้ํา      

-  สภาพแวดลอมโดยรอบตลาดน้ําดําเนินสะดวก      

  2. ด้านกจิกรรม 

- การนั่งเรือชมตลาดน้ําดําเนินสะดวก 

     

- ระยะเวลาการนั่งเรือชมตลาดน้ําดําเนินสะดวก      

- ความปลอดภัยในการนั่งเรือ      

- จํานวนรานคาท่ีใหบริการ      

- ประเภทของสินคา      

- การจัดวางสินคา      



หัวข้อความพงึพอใจ ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

  3. ด้านค่าใช้จ่าย  

- ราคาคานั่งเรือชมตลาดน้ําดําเนินสะดวก 

     

- ราคาจําหนายอาหารและเคร่ืองดื่ม      

- ราคาจําหนายสินคาของฝาก      

- ราคาคาบริการหองน้ํา      

- ราคาคาบริการท่ีจอดรถ      

4. ด้านการให้บริการของผู้จัดจําหน่ายสินค้า 

   และผู้ให้บริการ 

- การบริการตอนรับ 

     

- มนุษยสัมพันธของผูจัดจําหนายสินคาและ                

ผูใหบริการ 

     

- มารยาทและความสุภาพของผูจัดจําหนายสินคา   

และผูใหบริการ 

     

- บุคลิกภาพของผูจัดจําหนายสินคาและ 

ผูใหบริการ 

     

5. ภาพโดยรวมของความพงึพอใจทีมี่ต่อ  

    ตลาดนํา้ดําเนินสะดวก 

     

                     

ตอนที ่4 ข้อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

 ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 

 

 

 

 



ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ – สกุล   นางสาวอภิญญา  สุดสายธง 

ท่ีอยู   82/2 หมูท่ี 10 ต.โรงเข อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร 74120 

 

ประวัติการศึกษา   

กกกกกกกกพ.ศ. 2543 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนวันทามารีอา จังหวัดราชบุรี 

กกกกกกกกพ.ศ. 2549 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จังหวัด  

   ราชบุรี 

กก พ.ศ. 2553      กําลังศึกษาระดับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

และภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 


