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บทคัดยอ
กกกกกกกกการศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก ในดานตางๆ จํานวน 5
ดาน ไดแก ดานสถานที่
ดานกิจกรรม ดานคาใชจายตางๆ ดานการใหบริการของผูจัดจําหนายสินคาและผู
ใหบริการ และดานภาพโดยรวมของความพึงพอใจที่มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก ประชากรกลุมตัวอยางคือ กลุม
นักทองเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวที่ โดยใชแบบสอบถาม
กกกกกกกกผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญ เปนเพศหญิง อายุ 35–50 ป มีสถานภาพโสด การศึกษาอยู
ในระดับปริญญาตรีและมีธุรกิจสวนตัวมีรายได 25,000 บาทขึ้นไปมาจากจังหวัดในภาคกลางและทราบขอมูล
เกี่ยวกับตลาดน้ําดําเนินสะดวกมาจากคนรูจัก และเดินทางทองเที่ยวในประเทศดวยตนเองกับกลุมเพื่อนที่เรียน/ที่
ทํางาน เดินทางดวยรถยนตและเดินทางมาที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกดวยรถยนตสวนตัว คาใชจายในการมาเที่ยว
ตลาดน้ําดําเนินสะดวกเปนเงิน 1,001–3,000 บาท
เรื่องความพึงพอใจของนักทองเที่ยวสามารถสรุปไดเปนดานตางๆ ได 5 ดาน ดังนี้
1. ดานสถานที่ ในภาพรวมพบวานักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก
2. ดานกิจกรรมในภาพรวมพบวานักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก
3. ดานคาใชจายตางๆ ในภาพรวมพบวานักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึง
พอใจในระดับปานกลาง
4. ดานการใหบริการของผูจัดจําหนายสินคาและผูใหบริการ ในภาพรวมพบวานักทองเที่ยวที่มา
เที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง
5. ดานภาพโดยรวมของความพึงพอใจที่มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก ในภาพรวมพบวานักทองเที่ยว
ที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจในระดับ มาก
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บทที1่
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
กกกกกกกกจังหวัดราชบุรีเปนจังหวัดหนึ่งในภาคกลางดานตะวันตกที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร
วาราชบุรีเปนหัวเมืองที่เจริญรุงเรืองมากแหงหนึ่งของแควนสุวรรณภูมิ ราชบุรียังเปนแหลงพบปะ
ของพอคาวาณิชตั้งแตครั้งโบราณ ทั้งยังเปนเมืองหนาดานที่ติดตอกับพมา ราชบุรีจึงเปนดินแดนที่
หลากหลายชาติพันธุและกลุมชนมากที่สุดแหงหนึ่ง
กกกกกกกกจังหวัดราชบุรีมีประวัติศาสตร โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัฒนธรรมที่สําคัญและ
ธรรมชาติที่งดงาม เพราะจังหวัดราชบุรีมีภูมิประเทศที่หลากหลาย จึงทําใหมีสถานที่ทองเที่ยวที่เปน
ที่รูจักหลายแหง ทําใหจังหวัดราชบุรีมีอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของจังหวัดนั้นเติบโตอยางตอ
เนื่อง เพราะจังหวัดราชบุรีมีแหลงทองเที่ยวเปนจํานวนมากที่นักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาซึ่งมีทั้งนัก
ทอง เที่ยวชาวไทยและนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ นอกจากนี้ยังมีอําเภอหนึ่งที่มีนักทองเที่ยวนิยม
เดินทางมาเที่ยวเปรียบเสมือนจุดเดนของจังหวัดราชบุรี คือ ที่อําเภอดําเนินสะดวก ซึ่งมีทั้ง
นักทองเที่ยวทั่วทุกมุมของโลกเดินทางมาเพื่อชมตลาดน้ําดําเนินสะดวกแหงนี้
กกกกกกกกตลาดน้ําดําเนินสะดวก หรือที่รูจักกันทั่วไปในนามตลาดน้ําคลองตนเข็ม หรือที่
ชาวบานในละแวกนั้นนิยมเรียกกันวาตลาดน้ําคลองลัดพลีซึ่งมีมานานกวา 100 ปเศษ และเกิดขึ้น
ควบคูกับคลองดําเนินสะดวกที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดเกลาใหขุดคลอง
ดําเนินสะดวก เมื่อป พ.ศ. 2409 เพื่อเชื่อมแมน้ําทาจีนกับแมน้ําแมกลอง ซึ่งมีระยะทางกวา 35
กิโลเมตร แตเดิมตลาดน้ําดําเนินสะดวกเปนจุดที่พอคาแมขายมารวมกันเพื่อคาขายและผูคนใน
ชุมชนบริเวณนั้นเองที่มาจับจายใชสอย ในป พ.ศ. 2510 เริ่มมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศเขามาเที่ยวชมวิถีชีวิตและการคาขายในตลาดน้ําแหงนี้ ตอมาไดมีบริษัทนําเที่ยวจัดนํา
นักทองเที่ยวมาชมโดยตรงจึงทําใหตลาดน้ําดําเนินสะดวก มีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันตั้งแตนั้นมา
กกกกกกกกปจจุบันไดมีนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวชมตลาดน้ําดําเนินสะดวกกันมากขึ้นทุกป ทําให
ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีการเปลี่ยนรูปแบบการคาไปจากเดิม ในอดีตตลาดน้ํานั้นเปนเพียงสถานที่ที่
มีการแลกเปลี่ยน ซื้อ ขาย สินคาการทางเกษตรของชาวบานเทานั้น
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กกกกกกกกในปจจุบันมีการขายสินคาที่มีภายในทองถิ่น ของที่ระลึกและมีการบริการเพิ่มเขามา
เพื่อเปนการรองรับนักทองเที่ยวที่มาเที่ยว เชน บริการนั่งเรือชมวิถีชีวิตของชาวบานที่อาศัยอยูริมฝง
คลองและสามารถจับจายซื้อของทางน้ําได ซึ่งเปนที่สนใจของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศที่มาเยี่ยมชมเปนจํานวนมากและยังมีแนวโนมเพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกป ซึ่งสรางชื่อเสียง
ใหกับอําเภอดําเนินสะดวกและจังหวัดราชบุรี
กกกกกกกกจากที่กลาวมาขางตนนั้นจะเห็นไดวา มีนักทองเที่ยวจํานวนมากที่สนใจและเดินทางมา
เพื่อมาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวก ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยวที่มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก กรณี นักทองเที่ยวชาวไทยโดยเฉพาะ เพื่อเปน
การศึกษาถึงความพึงพอใจที่นักทองเที่ยวคนไทยรูสึกตอสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทย โดยจะ
ศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวกในดานตางตอไปนี้ คือ
ในดานสถานที่ ดานกิจกรรม ดานอัตราคาบริการตางๆ ดานการใหบริการของผูจัดจําหนายสินคา
และผูใหบริการ และดานภาพโดยรวมของความพึงพอใจในการใหบริการที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวก
เพื่อที่จะทราบถึงความพึงพอใจและขอเสนอแนะของนักทองเที่ยวทีเ่ ดินทางมาเที่ยวที่ตลาดน้ําแหง
นี้ และเพื่อที่ทางตลาดน้ําดําเนินสะดวกจะสามารถนําขอมูลที่ ทราบจากผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใชใน
การพัฒนาและปรับปรุงตลาดน้ําดําเนินสะดวก ใหมี รูปแบบและการบริการที่ไดระดับมาตรฐาน
เหมาะสําหรับเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญและรองรับความตองการของนักทองเที่ยวไดอยาง
เหมาะสมตอไป
วัตถุประสงค์
กกกกกกกก1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัด.......
ราชบุรี
กกกกกกกก2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ขอบเขตของการศึกษา
กกกกกกกก1. ขอบเขตดานประชากร คือ นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวก โดยศึกษา
เฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทย
กกกกกกกก2. ขอบเขตดานเนื้อหา คือ เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามโดยขอความรวมมือ ..
จากนักทองเที่ยวชาวไทย โดย สอบถามในดานตางๆ ดังนี้ ดานสถานที่ ดานกิจกรรม ดานคาใชจาย
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ดานการใหบริการของผูจัดจําหนาย และดานภาพโดยรวมของความพึงพอใจที่มีตอตลาดน้ําดําเนิน
สะดวก
กกกกกกกก3. ขอบเขตดานพื้นที่ คือ กลุมตัวอยางที่มาเที่ยวในตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี
กกกกกกกก 4. ขอบเขตดานระยะเวลา คือ ดําเนินการตั้งแตเดือนพฤศจิกายน
สิงหาคม 2553

2552 ถึง เดือน

กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้ น
ปจจัยดานประชากรศาสตร
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายไดหลักตอเดือน
ตัวแปรตาม
ปจจัยดานการทองเที่ยว
- สถานที่
- กิจกรรม
- คาใชจาย
- การใหบริการของผูจัดจําหนาย
สินคาและผูใหบริการ
- ภาพโดยรวมของ
ตลาดน้ําดําเนินสะดวก

ความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวที่มีตอ
ตลาดน้ําดําเนินสะดวก
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. การวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบถึงความพึงพอใจของนักทองเที่ยวคนไทยที่มีตอตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
2. การวิจัยครั้งนี้จะเกิดประโยชนตอการทองเที่ยวของจังหวัดราชบุรี จากขอมูลที่ได
จากการวิจัยสามารถนํา ไปปรับปรุงและสงเสริมการทองเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวกได
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ตลาดน้ําดําเนินสะดวก

หมายถึง

สถานที่ทองเที่ยวที่มีการคาขายกันในเรือที่ตลาด
น้ําดําเนินสะดวก อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี

นักทองเที่ยว

หมายถึง

ผูที่เดินทางมาทองเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวก
ที่เปนชาวไทย

ความพึงพอใจ

หมายถึง

ความรูสึกของนักทองเที่ยวที่มีตอการมาเที่ยวที่

ตลาดน้ําดําเนินสะดวก
บริการนั่งเรือ หมายถึง

การนั่งเรือชมตลาดน้ําดําเนินสะดวกและชมวิถี
ชีวิตของชาวบานที่อาศัยอยูริมฝงคลองดําเนิน
สะดวก

ผูจัดจําหนาย

หมายถึง

พอคา แมคา ที่ขายสินคา อาหาร และเครื่องดื่ม

ใหแกนักทองเที่ยว
ผูใหบริการ หมายถึง

ผูที่ดูแลลูกคาทั้งพนักงานทาเรือ คนขับเรือ จนถึง
ผูที่บริการเพื่อความสะดวกสบายแกนักทองเที่ยว
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กกกกกกกกการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนประโยชนตอการกําหนด
กรอบแนวคิดและเปนแนวทางในการศึกษา ดังนี้
กกกกกกกก1. ทฤษฎีความพึงพอใจ
กกกกกกกก2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
กกกกกกกก3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ
กกกกกกกก4. แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยว
กกกกกกกก5. ขอมูลทั่วไปของตลาดน้ําดําเนินสะดวก
กกกกกกกก6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทฤษฎีความพึงพอใจ
กกกกกกกกความหมายของความพึงพอใจ
กกกกกกกกความหมายของความพึงพอใจนั้นไดมีผูใหความหมายที่คลายคลึงกันไวหลายทาน ดังนี้
Mores (1955 : 27, อางถึงใน บุญฤทธิ์ ลิ้มฉุน 2548) กลาววา ความพึงพอใจเปนสิ่งใดก็
ตามที่สามารถลดความตึงเครียดของมนุษยใหนอยลง และความตึงเครียดนี้เปนผลมาจากความตอง
การของมนุษย เมื่อมนุษยมีความตองการมากก็จะเกิดปฏิกิริยาเรียกรอง เมื่อความตองการไดรับการ
ตอบสนอง ความตึงเครียดก็จะลดนอยลงหรือหมดไป และกอใหเกิดความพึงพอใจได
กกกกกกกกชริณี เดชจินดา ( 2535 : 14) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก หรือทัศนคติ
ของบุคคลที่มีตอสิ่งหนึ่งหรือปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับความรูสึกพอใจจะเกิดขึ้น เมื่อความตองการ
ของบุคคลไดรับการตอบสนอง หรือบรรลุจุดหมายในระดับหนึ่ง ความรูสึกดังกลาวจะลดลง
หรือไมเกิดขึ้น หากความตองการหรือจุดมุงหมายนั้นไมไดรับการตอบสนอง
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กกกกกกกกอุทัยพรรณ สุดใจ ( 2545 : 7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของ .......
บุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอาจจะเปนไปในเชิงประเมินคา วาความรูสึกหรือทัศนคติตอสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดนั้นเปนไปในทางบวกหรือทางลบ
กกกกกกกกหลุย จําปาเทศ (2533 : 8) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความตองการ ( Needs) ได
บรรลุเปาหมาย พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุข สังเกตไดจากสายตา คําพูดและการ
แสดงออก
กกกกกกกกโดยสรุปแลวความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกยินดี ชอบใจ และเปนสุข เปน การแสดง
ความรูสึกในทางบวกตอสิ่งที่ไดรับการตอบสนองตามความตองการของมนุษย
ดวยการแสดง
พฤติกรรมออกมาทางสายตา คําพูด ระหวางบุคคลกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับความพึงพอใจ
กกกกกกกกความพึงพอใจ (Satisfaction) เปนทัศนคติที่เปนนามธรรมไมสามารถมองเห็นเปนรูป
รางได การที่เราจะทราบวาบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม สามารถสังเกตไดจากการแสดงออกที่
คอนขางสลับซับซอน จึงวัดความพึงพอใจโดยตรงไดยาก แตสามารถวัดไดโดยทางออมโดยการวัด
ความคิดเห็นของบุคคลเหลานั้น และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะตองตรงกับความรูสึกที่แทจริง จึง
จะสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได
กกกกกกกกShelly (1975 : 252, อางถึงใน จุมพล ผั้วผดุง 2546) กลาววา คือทฤษฎีที่วาดวยความ
รูสึกสองแบบของมนุษย คือ ความรูสึกในทางบวกและความรูสึกในทางลบ ความรูสึกของมนุษยจะ
ตกอยูในความรูสึกสองแบบนี้
กกกกกกกกความรูสึกทางบวก เปนความรูสึกที่เมื่อเกิดขึ้นแลวจะทําใหมีความสุข ความรูสึกนี้เปน
ความรูสึกที่แตกตางจากความรูสึกทางบวกอื่นๆ กลาวคือ เปนความรูสึกที่มีระบบยอนกลับความสุข
สามารถทําใหเกิดความรูหรือความรูสึกบวกเพิ่มขึ้นอีกดังนั้นจะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกที่
สลับซับซอน และความสุขนี้มีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกทางบวกอื่นๆ
กกกกกกกกความรูสึกดานลบ ความรูสึกดานบวกและความสุข มีความสัมพันธกันอยางสลับซับ
ซอนและระบบความสัมพันธของความรูสึกทั้งสามนี้ เรียกวา ระบบความพอใจ โดยความพอใจจะ
เกิดขึ้นเมื่อระบบความพอใจมีความรูสึกทางบวกมากกวาความรูสึกทางดานลบ ความพอใจสามารถ
แสดงออกมาในรูปแบบตางๆได และความรูสึกทางบวกนี้ยังเปนตัวชวยใหเกิดความพอใจเพิ่มขึ้น
ไดอีก โดยแทจริงแลวความหมายของคําวา “ความพึงพอใจ” (Satisfaction) นั้นเปนความหมาย
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เดียวกับ ทัศนคติ (Attitude) ซึ่งทัศนคติ คือ ความรูสึกของบุคคลที่ไดจากการเรียนรู และ
ประสบการณแลวแสดงสภาวะของรางกายและจิตใจในดานความพรอมที่จะตอบสนองตอบุคคล
หรือสิ่งตางๆ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือในสองลักษณะ
กกกกกกกกทฤษฎีความพึงพอใจของ Herzberg (1959 : 154, อางถึงใน อภิชาต ตีรสวัสดิชัย 2537)
สาระสําคัญของทฤษฎีนี้ คือ
กกกกกกกก1. ความตองการของคนที่จะหลีกเลี่ยงความไมสบาย และความเจ็บปวด (Animalistic
Needs) สิ่งเหลานี้เรียกวา Hygiene factors
กกกกกกกก2. ความตองการที่จะเจริญเติบโตและพัฒนาทางดานจิตความตองการนี้จะสานสัมพันธ
กับสาระของงาน เชน ความสามารถ สิ่งเหลานี้เปนทีตองการรียกวา Motivators และเมื่อเกิดขึ้นยอม
ทําใหบุคคลนั้นเกิดความพึงพอใจ
กกกกกกกกจากทฤษฎีที่กลาวมาขางตนผูศึกษาสรุปไดวา ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจนั้น หมายถึง
ความรูสึกของมนุษยทั้งสองแบบ คือ ความรูสึกพึงพอใจหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาความรูสึกทาง
บวก และความรูสึกไมพึงพอใจหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาความรูสึกทางลบ ความรูสึกพึงพอใจ คือ
การที่มนุษยรูจักยินดี มีความสุข และความพอใจ จะเกิดขึ้นเมื่อความตองการของมนุษยไดรับการ
ตอบสนอง ความรูสึกไมพึงพอใจ คือ การที่มนุษยรูสึกไมมีความสุข ไมยินดี และการที่ความ
ตองการของมนุษยไมไดรับการตอบสนอง
แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
กกกกกกกกผูบริโภค เปรียบประดุจเสนเลือดที่หลอเลี้ยงชีวิตบริษัททางดานธุรกิจทุกแหงใหยืนยง
ดํารงอยูได ดังนั้น กลุมผูบริโภคจึงเปนเปาหมายหลักสําคัญที่บริษัทธุรกิจจะสามารถจําหนายสินคา
และบริการ เพื่อนําเอารายไดและผลกําไรจากกลุมบุคคลเหลานี้มาใชเปนทุนรอนหมุนเวียน เพื่อ
ดําเนินงานประกอบการธุรกิจใหเจริญกาวหนาสืบตอไป ซึ่งปจจัยที่สําคัญยิ่งตอความสําเร็จในการ
ดําเนินงานของบริษัทธุรกิจดังกลาว ก็คือ ผูประกอบการจําเปนจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของ ผูบริโภค เพื่อเปนการปรับกลยุทธการตลาดใหไปในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอ
ใจของผูบริโภค
กกกกกกกกองอาจ ปะทะวานิช (2525) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมาและการใชซึ่งสินคาและบริการ ซึ่งสาเหตุที่
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ผูบริโภคเลือกซื้อสินคาและบริการอาจเปนเพราะสินคาและบริการนั้นๆ มีสิ่งจูงใจบางประการที่ ....
สอดคลองกับทัศนคติของผูบริโภค
กกกกกกกกดํารงศักดิ์ ชัยสนิท (2537) ไดศึกษาวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงสาเหตุทั้งปวงที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการของผูบริโภค กลาววา การวิเคราะหผูบริโภค (
Consumer
Analysis) ถือเปนการวิเคราะหกลุมเปาหมายทางการตลาด เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมทางการตลาด
ที่ผูบริหารการตลาดใชความพยายามทางการตลาด (Market Effort) เพื่อเอาชนะคูแขงขันธุรกิจใน
แตละประเภทตางก็ใหความสําคัญกับผูบริโภคมากจนเกิดมีคําที่พูดกันอยางคุนหูวา ลูกคาคือพระ
ราชา (Customer is a King)
กกกกกกกกStanton (1981 , อางถึงใน จุมพล ผั้วผดุง 2546)
ไดศึกษา วิธกี ารวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภควา จําตองอาศัยวิชาการทาง ดานพฤติกรรมศาสตร ( Behavioral Sciences) ซึ่ง
ประกอบดวยสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และจิตวิทยา ผสมผสานเขาดวยกันเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรม
ของผูบริโภค
กกกกกกกกพฤติกรรมผูบริโภคนี้ เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อ
เพื่อผลิตภัณฑหรือบริการ โดยมีจุดเริ่มตนจากการเกิดสิ่งกระตุนภายนอก (Outside Stimulus) ที่แบง
เปนสิ่งกระตุนทางการตลาด คือ สวนประสมทางดานการตลาด ( Marketing Mix) ไดแก สิ่งกระตุน
ทางดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจําหนายและการสงเสริมการจําหนาย และสิ่งกระตุนทางดาน
สภาพแวดลอมอื่นๆ ที่ควบคุมไมได ไดแก สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมาย การเมือง
และวัฒนธรรม ซึงสิ่งกระตุนเหลานี้ จะผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค ( Buyer’s Black
Box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดํา ( Black Box) ที่ผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนความรูสึกนึก
คิดของผูบริโภคได โดยความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคนี้ จะไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูบริโภค
ซึ่งเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรม ปจจัยทางสังคม ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทางจิตวิทยา รวมทั้ง
ขั้นตอนตางๆ ในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ไดแก
กกกกกกกก1. การรับรูถึงความตองการหรือการรับรูปญหาของผูบริโภคเอง
กกกกกกกก2. การคนหาขอมูลเพื่อสนองความตองการที่ถูกกระตุน
กกกกกกกก3. การประเมินผลทางเลือกจากคุณสมบัติตางๆ ของผลิตภัณฑ
กกกกกกกก4. การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่ชอบมากที่สุด
กกกกกกกก5. การไดรับความรูสึกภายหลังการซื้อของผูบริโภคดานความพึงพอใจ หรือไมพอใจ
หลังจากที่ไดใชผลิตภัณฑ นอกจากนั้น ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ของการตอบ
สนองของผูซื้อ (Buyer’s Response) ทางดานการเลือกผลิตภัณฑ การเลือกตราสินคา การเลือกผูขาย
การเลือกเวลาในการซื้อ และการเลือกปริมาณการซื้อ
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แนวคิดเกีย่ วกับความรู้ และพฤติกรรมผู้บริโภค
กกกกกกกกพิบูล ทีปะปาล (2537) ไดกลาวถึงกระบวนการของพฤติกรรมมี 3 ขั้นตอน
กกกกกกกก1. พฤติกรรมที่จะเกิดไดตองมีสาเหตุทําใหเกิด (Behavior is Caused) หมายความวา...
การที่คนเราจะแสดงพฤติกรรมอยางหนึ่งอยางใดออกมานั้นจะตองมีสาเหตุทําใหเกิด และสิ่งที่เปน
สาเหตุ คือ ความตองการที่เกิดขึ้นในตัวคนคนนั้นนั่นเอง
กกกกกกกก2. พฤติกรรมจะเกิดขึ้นไดตองมีสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุน (Behavior is Motivated) นั่น
คือ เมื่อคนมีความตองการเกิดขึ้นแลว คนก็ปรารถนาที่จะบรรลุถึงความตองการนั้นจนกลายเปน
แรงกระตุนหรือแรงจูงใจใหแสดงพฤติกรรมตางๆ เพื่อสนองความตองการที่เกิดขึ้น
กกกกกกกก3. พฤติกรรมที่เกิดขึ้นยอมมุงสูเปาหมาย (Behavior is Goal-directed) คือ การที่คน.
แสดงพฤติกรรมใดๆ ออกมานั้น มิไดกระทําโดยเลื่อนลอยปราศจากจุดมุงหมายหรือไรทิศทางหาก
แตกลับมุงไปสูเปาหมายที่แนนอนเพื่อบรรลุผลสําเร็จแหงความตองการของตน
กกกกกกกกอดุลย จาตุรงคกุล (2543) ในการศึกษานี้จะนําทฤษฎีดังกลาวมาเปนตนแบบ เพื่อศึกษา
กระบวนการของพฤติกรรมที่นําไปสูการตัดสินใจ “คําวา พฤติกรรมของผูบริโภคนั้น ในความ
หมายที่ถูกตองนั้นมิใชหมายถึง การบริโภค ( Consumption) หากแตศึกษาถึงการซื้อ ( Buying) ของ
ผูบริโภค ในที่นี้เราจึงเนนถึงตัวผูซื้อเปนสําคัญและที่ถูกตองแลว การซื้อเปนเพียงจุดหนึ่งของ
กระบวนการตัดสินใจ และไมสามารถแยกออกไปจากการบริโภค สินคาที่กระทําโดยตัวผูบริโภค
เองหรือการบริโภคโดยสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัว ผูซื้อจะเปนผูทํางานแทนความพอใจของผูที่จะ
บริโภคอีกตอหนึ่ง ดวย เหตุนี้เองผูวิเคราะหการตลาดจึงตองระวังอยูเสมอถึงความสัมพันธเหลานี”้
กกกกกกกกคําจํากัดความของพฤติกรรมผู้บริโภค
กกกกกกกกอดุลย จาตุรงคกุล (2543) กลาววา “ปฏิกิริยาของบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับ
และใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการตางๆ ของการตัดสินใจ ซึ่งเกิดกอนและ
เปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตางๆ เหลานั้น” แบงออกเปน 3 สวนสําคัญ คือ
กกกกกกกก1. ปฏิกิริยาของบุคคล ซึ่งรวมถึงกิจกรรมตางๆ เชน การเดินทางไปและกลับจากราน
คา การจายของในรานคา การซื้อ การขนสินคา การใชประโยชนและการประเมินคาสินคา และการ
บริการที่มีจําหนายอยูในตลาด
กกกกกกกก2. บุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการรับและการใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
หมายถึงผูบริโภคคนสุดทาย (The Ultimate Consumer) เรามุงที่ตัวบุคคลผูซื้อสินคาและบริการเพื่อ
นําไปใชบริโภคเองและ/หรือเพื่อการบริโภคของหนวยบริโภคตางๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน เชน

10
ครอบครัวหรือเพื่อน รวมถึงแมบานในฐานะที่เปนตัวแทนของการจัดซื้อในครอบครัว และบุคคล
บางคนที่ซื้อของขวัญใหบุคคลอื่นดวย อยางไรก็ดีเราไมพิจารณาถึงการที่บุคคลทําการซื้อใหกับองค
การหรือธุรกิจหรือสถาบันตางๆ
กกกกกกกก3. กระบวนการตางๆ ของการตัดสินใจซึ่งกอนเกิด และเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตางๆ
เหลานี้ ซึ่งรวมถึงการตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมการซื้อของผูบริโภคที่กระทบโดยตรงตอ
ปฏิกิริยาทางการตลาดที่เราสังเกตได เชน การติดตอกับพนักงานขาย การสื่อสารโฆษณาและการ
เปดรับขาวสารโฆษณา การสอบถามอยางไมเปนทางการกับญาติมิตร
แนวคิดเกีย่ วกับการบริการ
กกกกกกกกความหมายของการบริการ
กกกกกกกกความหมายของการบริการนั้นไดมีนักวิชาการใหความหมายไวหลายทาน ดังนี้
กกกกกกกกยุพาวรรณ วรรณวาณิชย (2549 : 9) ไดใหความหมายของการบริการไววา การบริการ....
เปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหวางบุคคล 2 ฝายที่มีปฏิกิริยาสัมพันธตอกัน โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นจะมี
สินคาเปนองคประกอบรวมหรือไมก็ได
กกกกกกกกพัฒนา ศิริโชติบัณฑิต (2548 : 25) ไดใหความหมายของการบริการไววา การบริการ.....
คือ การกระทําดานใดดานหนึ่งที่กลุมบุคคลหนึ่งๆ ไดนําเอาไปเสนอขายแกบุคคลอื่นโดยทั่วไปที่มี
ลักษณะ เปนสิ่งที่ไมสามารถจับตองได แตสามารถสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการได
กกกกกกกกBender (1976 : 1, อางถึงใน กฤษณา พิทักษ 2545) ไดใหความหมายของการบริการไว
วา การบริการ คือ กิจกรรมตางๆที่บริษัทจัดใหกับลูกคา เพื่อใหลูกคาไดรับความพึงพอใจในผลิต
ภัณฑหรือบริการของบริษัทนั้นๆ ซึ่งการใหบ ริการจะตองประกอบดวยพนักงาน สิ่งอํานวยความ ..
สะดวกในการปฏิบัติงาน อุปกรณ วิธีการดําเนินงาน ตลอดจนขอมูลขาวสารตางๆ ที่จําเปนตอลูกคา
กกกกกกกกวีระพงษ เฉลิมจิระรัตน (2538 : 6) ไดใหความหมายของการบริการไววา การบริการ
คือ กระบวนการหรือกิจกรรมในการสงมอบกิจการจากผูใหบริการไปยังผูรับบริการ
กกกกกกกกจิรพร สุเมธีประสิทธิ์ (2537 : 4) ไดใหความหมายของการบริการไววา การบริการเปน...
กระบวนการดําเนินการที่กระทําโดยบุคคลธรรมดาหรือกระทําโดยนิติบุคคล องคกรธุรกิจ เพื่อกอ
ใหเกิดอรรถประโยชนหรือคุณคาแกลูกคาที่อาจจะเปนบุคคลธรรมดา หรือเปนนิติบุคคล องคกร
ธุรกิจตามที่ตองการ
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กกกกกกกกฉัตยาพร เสมอใจ (2545 : 10) ไดใหความหมายของการบริการไววา การบริการ นั้น.....
หมายถึง กิจกรรม ประโยชน หรือความพึงพอใจที่จัดทําเพื่อเสนอขายหรือกิจกรรมที่จัดทําขึ้นรวม
กับการขายสินคา
กกกกกกกกประเภทของการบริการ
กกกกกกกกศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2541 : 334-343) ไดกลาวไววาการบริการ (Service) เปน
กิจกรรม ผลประโยชน หรือความพึงพอใจที่สนองความตองการแกลูกคาธุรกิจบริการ สามารถ
จัดแบงได 4 ประเภท คือ
กกกกกกกก1. ผูซื้อเปนเจาของสินคา และนําสินคาไปขอรับการบริการจากผูขาย เชน บริการซอม
รถ เปนตน
กกกกกกกก2. ผูขายเปนเจาของสินคา และขายบริการใหแกผูซื้อ เชน บริการเครื่องถายเอกสาร
บริการใชเครื่องคอมพิวเตอร เปนตน
กกกกกกกก3. เปนการบริการและสินคาควบมาดวย เชน รานอาหาร
กกกกกกกก4. เปนการซื้อบริการโดยไมมีตัวสินคานั้นเขามาเกี่ยวของดวย เชน สถาบันลดน้ําหนัก.
สถาบันนวดแผนโบราณ รานทําฟน จิตแพทย และธนาคาร เปนตน
กกกกกกกกหลักการให้ บริการ
กกกกกกกกกุลธน ธนาพงศธร (2530 : 303-304) ไดกลาววา การบริการเปนการใหความชวยเหลือ
หรือการดําเนินการ เพื่อประโยชนของผูอื่นนั้นจะตองมีหลักยึดถือปฏิบัติมิใชวาการใหความชวย
เหลือ หรือการทําประโยชนตอผูอื่นจะทําไดโดยตามใจ โดยทั่วไปหลักการใหมีการบริการมีขอควร
คํานึง ดังนี้
กกกกกกกก1. หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลเปนสวนใหญ คือ ประโยชนและ .
บริการที่องคกรจัดใหนั้น จะตองตอบสนองตอความตองการของบุคคลสวนใหญ หรือทั้งหมดมิใช
เปนการจัดใหแกบุคคลกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแลวนอกจากจะไมเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เอื้ออํานวยประโยชน และบริการแลวไมคุมคากับการดําเนินงานนั้นๆ
กกกกกกกก2. หลักความสม่ําเสมอ คือ การใหบริการจะตองดําเนินไปอยางตอเนื่องสม่ําเสมอมิใช
ทําๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผูบริการ หรือผูปฏิบัติงาน
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กกกกกกกก3. หลักความเสมอภาค บริการที่จัดตั้งนั้นจะตองใหแกผูมาใชบริการทุกคนอยางเสมอ
ภาคและเทาเทียมกัน ไมมีการใหสิทธิพิเศษแกบุคคล หรือกลุมคนใดในลักษณะแตกตางจากกลุม
คนอื่นๆ อยางเห็นไดชัดเจน
กกกกกกกก4. หลักความประหยัด คาใชจายที่ตองใชไปในการบริการจะตองไมมากจนเกินกวาผล
ที่จะไดรับ
กกกกกกกก5. หลักความสะดวก บริการที่จัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะปฏิบัติงาย
สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติไมมากนัก ทั้งยังไมเปนการสรางภาวะยุงยากใจใหแกผู
บริการหรือผูใหบริการมากเกินไป
กกกกกกกกนพคุณ ดิลกภากรณ (2546 : 12) กลาววาการใหบริการที่ดีสวนหนึ่งขึ้นอยูกับการ
เขาถึงบริการ และไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการเขาถึงการบริการ ดังนี้
กกกกกกกก1. ความเพียงพอของการบริการที่มีอยู (Availability) คือ ความพอเพียงระหวางการ
บริการที่มีอยูกับความตองการขอรับบริการ
กกกกกกกก2. การเขาถึงแหลงบริการไดอยางสะดวก โดยคํานึงถึงลักษณะที่ตั้ง การเดินทาง
กกกกกกกก3. ความสะดวกและสิ่งอํานวยความสะดวกของแหลงบริการ ไดแก แหลงบริการที่
ผูรับบริการยอมรับวา ใหความสะดวกและมีสิ่งอํานวยความสะดวก
กกกกกกกก4. ความสามารถของผูรับบริการ (Acceptability) ซึ่งในที่นี้ รวมถึงการยอมรับลักษณะ
ของผูใหบริการ
กกกกกกกกการวัดความพึงพอใจในบริการ
กกกกกกกกMillet (1994 : 397-400, อางถึงใน นพวรรณ บุนนาคประเสริฐ 2549 : 21-22) ไดกลาว
เกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจในการบริการไววา การบริการนั้นเปนที่พึงพอใจของผูใชบริการหรือ
ไม โดยสามารถวัดจาก สิ่งตอไปนี้คือ
กกกกกกกก1. การใหบริการอยางเทาเทียม คือ การใหบริการที่มีความยุติธรรมและเสมอภาคไมวา
ผูใชบริการจะเปนใคร
กกกกกกกก2. การใหบริการที่รวดเร็วทันตอเวลา คือ การใหบริการตามลักษณะความจําเปนรีบ ....
ดวน และตามความตองการของผูใชบริการ
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กกกกกกกก3. การใหบริการอยางพอเพียง คือ ความพอเพียงในดานสถานที่ บุคลากร และวัสดุ
อุปกรณตางๆ
กกกกกกกก4. การใหบริการอยางตอเนื่อง คือ ใหบริการตั้งแตตนจนบรรลุผลสําเร็จของงานที่ .....
ผูใชบริการตองการ
กกกกกกกก5. การใหบริการที่มีความกาวหนา คือ การพัฒนางานบริการใหมีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆ
โดยการปรับปรุงกระบวนการทํางาน เชน การนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาเสริม
กกกกกกกกสิ่งที่ควรคํานึงถึงในเรื่องของแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจนั้น ไดแก ความ
คาดหวัง และความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยดวย ซึ่งทั้ง 2 สิ่งนี้สงผลในดานบวกและลบของ
องคกรตอความสัมพันธที่ดีกับผูใชบริการตอไปได
แนวคิดเกีย่ วกับการท่ องเทีย่ ว
กกกกกกกกความหมายของการท่ องเทีย่ ว
กกกกกกกกโดยทั่วไปการทองเที่ยวนั้นหมายถึง ผูคนหรือประชาชนที่ไดไปเยี่ยมเยือนยังสถานที่
หนึ่ง เพื่อการเที่ยวชมเมือง เยี่ยมญาติและเพื่อน พักผอนวันหยุดทั้งระยะสั้นและระยะยาว และ
อาจจะหมายความรวมถึง บุคคลที่เขาไปรวมกิจกรรมอื่นๆ ทางธุรกิจตลอดจนการเดินทางไปศึกษา
จากผูเชี่ยวชาญ หรือการเดินทางเพื่อทําวิจัยทางวิทยาศาสตรดวย โดยที่มาเหลานี้สามารถใชการ
คมนาคมขนสงไดทุกรูปแบบ นอกจากความหมายที่กลาวมาขางตนแลวยังมีนักวิชาการทานอื่นๆ
ไดใหความสนใจและใหความหมายของคําวาการทองเที่ยวไวดังนี้
กกกกกกกกกรุณา เดชาติวงศ ณ อยุธยา (2537 : 1) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการทองเที่ยวไววา การ
ทองเที่ยวเปนการเดินทางเพื่อพักผอนหยอนใจหรือความสนุกสนานบันเทิงเริงรมยดังที่คนสวนมาก
เขาใจกัน การเดินทางเพื่อการประชุมสัมมนา เพื่อศึกษาหาความรู เพื่อการกีฬา เพื่อการติดตอธุรกิจ
ตลอดจนการเยี่ยมเยียนญาติพี่นอง นับวาเปนการทองเที่ยวทั้งสิ้น
กกกกกกกกเบญจมาส อุทกศิริ ( 2551) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการทองเที่ยวไววา เปนกิจกรรม
อยางหนึ่งของมนุษย ซึ่งกระทําเพื่อผอนคลายความตึงเครียดจากกิจการงานประจําโดยปกติ การ
ทองเที่ยว หมายถึง การเดินทางของคนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเปนการชั่วคราว โดยมีวัตถุ
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ประสงคเพื่อการพักผอน หาความรู หรือการเดินทางเพื่อธุรกิจ ตราบที่ผูเดินทางยังมิไดตั้งหลัก
แหลงถาวร และไมไดรับรายไดเพื่อยังชีพจากเจาของถิ่นปลายทาง โดยการทองเที่ยวยังเปนผลรวม
ของประสบการณพิเศษกับสัมพันธภาพ ซึ่งเกิดจากการเดินทางและการพักแรมตางถิ่นเปนการชั่ว
คราว มิไดประกอบอาชีพ
กกกกกกกกจากความหมายของการทองเที่ยวทั้งหมดที่กลาวมาขางตนผูศึกษาสรุปวา การทองเที่ยว
หมายถึง การเดินทางไปสูสถานที่ตางๆ เพื่อการพักผอนหยอนใจ เพื่อการศึกษา การแลกเปลี่ยนทาง
ศิลปวัฒนธรรม ธุรกิจ การประชุม การแสดงและอื่นๆ
กกกกกกกกองค์ ประกอบของการท่ องเทีย่ ว
กกกกกกกกสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2540 : 3-1) ไดพิจารณาการ..
ทองเที่ยวในเชิงระบบแบงเปนองคประกอบหลักหรือองคประกอบยอยของการทองเที่ยว ได 2 สวน
คือ ทรัพยากรการทองเที่ยวและการบริการทองเที่ยว โดยมีการแบงองคประกอบและความสัมพันธ
ของแตละองคประกอบ ดังนี้
กกกกกกกก1. ทรัพยากรการทองเที่ยว (Tourism Resources) ประกอบดวย แหลงทองเที่ยวตลอดจน
ทรัพยากรที่เกี่ยวของกับแหลงทองเที่ยวตางๆ สวนใหญหมายถึง สภาพทางกายภาพของทรัพยากร
นั้นๆ ซึ่งอาจเปนทรัพยากรทางธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ตลอดจนวัฒนธรรมของทองถิ่น
ซึ่งโดยทั่วไปมักแบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ แหลงทองเที่ยว
ศาสนา ประวัติศาสตร และแหลงทองเที่ยววิถีชีวิตทองถิ่น
กกกกกกกกทรัพยากรแหลงทองเที่ยวเปนที่ดึงดูดใจที่สําคัญ ซึ่งมักเปนแหลงที่มีความสําคัญดาน
ประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรม หรือเปนแหลงที่มีธรรมชาติสวยงาม และความพรอมของแหลง
ทองเที่ยวตองพิจารณาจากที่ตั้ง ขนาด ความดึงดูด และความสะดวกในการเขาถึง ความพรอมใน
ดานการบริการ ศักยภาพการพัฒนาแหลงทองเที่ยว และปญหาหรือความตองการ ในการพัฒนานี้
สภาพทรัพยากรยังมีความสัมพันธโดยตรงกับตลาดการทองเที่ยวอีกดวย นอกจากความดึงดูดใจใน
ทรัพยากร แหลงทองเที่ยว จึงหมายรวมถึงศักยภาพในการประกอบกิจกรรมของนักทองเที่ยวดวย
กกกกกกกก2. การบริการการทองเที่ยว (Tourism Services) เปนบริการที่รองรับการทองเที่ยว วา
เปนอุปทานประเภทหนึ่ง ซึ่งมิไดเปนจุดหมายปลายทางหลักของนักทองเที่ยว แตเปนบริการที่รอง
รับใหเกิดความสะดวกสบายและความบันเทิงแกนักทองเที่ยว ไดแก ที่พัก อาหาร แหลงจําหนาย
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สินคา แหลงบันเทิง แหลงกิจกรรมและบริการอื่นๆ ทั้งนี้ รวมถึงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ ดวย
กกกกกกกกองค์ ประกอบพืน้ ฐานของการท่ องเทีย่ ว
กกกกกกกกชูสิทธิ์ ชูชาติ ( 2538 : 39) กลาววา การทองเที่ยวมีปจจัยหลายองกประกอบ แต
องคประกอบพื้นฐานที่สําดานการทองเที่ยวมี 3 ประการคือ
กกกกกกกก1. สิ่งดึงดูด (Attraction) สิ่งดึงดูดใจเกิดจากการที่มนุษยมีประสาทสัมผัสที่ดีเยี่ยมเปน
ปจจัยสําคัญในการกระตุนใหมนุษยเกิดการรับรูในแหลงทองเที่ยว ประกอบกับในปจจุบันความ
เจริญทาง ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ไดพัฒนาไดเกิดความกาวหนาทางดานการขนสง การ
สื่อสารมวลชน และสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทาง สิ่งเหลานี้เปนปจจัยสําคัญใหมนุษยเกิด
การรับรูและตองการทองเที่ยวมากขึ้น สิ่งดึงดูดใจในดานการทองเที่ยว มีองคประกบที่สําคัญ 4
ประการดังนี้
กกกกกกกก 1.1
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ทุกๆ พื้นที่มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่
สวยงามประทับใจ ซึ่งเกิดจากลักษณะของธรรมชาติ เชน อาว แหลม เกาะ หนาผา โขดหิน
ภูมิอากาศ และความสวยงามตามธรรมชาติ ฯลฯ สภาพธรรมชาติเหลานี้ เปนแหลงดึงดูดใจเดินทาง
ทองเที่ยวไปยังสถานที่ตางๆ ภายใตเงื่อนไขของแหลงทองเที่ยวอาจเกิดขึ้นได 2 ประการคือ สถาน
ที่นาสนใจและเหตุการณนาสนใจ ในบางฤดูกาลจะมีการจัดกิจกรรมตางๆ
ซึ่งใหสอดคลองกับ
ประเพณีและวัฒนธรรมแตละทองถิ่น กิจกรรมนั้นก็กลายเปนเหตุการณที่นาสนใจ และดึงดูดคนมา
ทองเที่ยว
กกกกกกกก 1.2
ดานวัฒนธรรมของแตละพื้นที่ คือ วิถีชีวิตของคนในเขตพื้นที่นั้นๆ ซึ่งอาจ
เหมือนกันหรือแตกตางกัน วัฒนธรรมอาจแสดงออกในรูปแบบของศาสนา สถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตร วิถีชีวิตของประชาชน และจารีตประเพณี ทั้งอดีตและปจจุบัน
กกกกกกกก 1.3
ชาติพันธุเหตุผลอยางหนึ่งของการเดินทางทองเที่ยวของประชาชนก็เพื่อตอง
การเยี่ยมเพื่อนและญาติมิตร ออกไป เชนเดียวกับคนจีนในประเทศไทยที่ตองการเดินทางไปเมือง
จีน เหตุผลอยางหนึ่งคือ ตองการไปเยี่ยมเยียนมาตุภูมิลําเนาเดิม
กกกกกกกก 1.4
แหลงบันเทิง นักทองเที่ยวตองการเดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยวก็เพราะมี
แหลงบันเทิงเปนที่สําหรับพักผอนหยอนใจจัดไวให แหลงบันเทิงนั้นมิใชหมายถึง สถานเริงรมย
ยามราตรีเพียงอยางเดียว แตอาจจะหมายถึง สวนสัตว สวนสาธารณะ สนามกีฬา ฯลฯ แหลงบันเทิง
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ที่ดีควรใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมที่จัดขึ้นดวย มิใชเปนฝายนั่งชมเพียงอยางเดียว เชน ให
รวมกิจกรรมกับการแสดงของสัตวขึ้นในสวนสัตว ซึ่งพิจารณาแลววาปลอดภัย
กกกกกกกก2. สิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) สิ่งดึงดูดใจทางดานกาทองเที่ยวไดนําประชาชน
ไปยังแหลงทองเที่ยว เมื่อนักทองเที่ยวไปถึงสถานที่ดังกลาวแลว จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
มีการอํานวยความสะดวกและบริการตางๆ เพราะวานักทองเที่ยวยามเดินทางไกลบาน ตองการสิ่ง
จําเปนหลายอยางในการตอบสนองความตองการของชีวิต และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญใน
การทองเที่ยวมี 4 ประการ คือ
กกกกกกกก 2.1
ที่พัก เปนสิ่งสําคัญในการเดินทางนักทองเที่ยวอาจพักกับญาติหรือเพื่อนแต
อีกสวนหนึ่งตองการที่พักซึ่งตองเชาอาศัยอยูชั่วคราวในแหลงทองเที่ยว
กกกกกกกก 2.2
รานอาหารและเครื่องดื่ม นักทองเที่ยวจะใชจายคาอาหารและคาเครื่องดื่ม ...
มากกวาปกติเมื่อเดินทางไปทองเที่ยว การจัดอาหารในแหลงทองเที่ยวตองมีทั้งอาหารประจําชาติ
ของนักทองเที่ยวและอาหารทองถิ่น เพราะอาหารทั้งสองประเภทนั้นเปนสิ่งจําเปนที่นักทองเที่ยว
ตองการในปจจุบัน ธุรกิจรานอาหารไดขยายตัวอยางรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความตองการของนัก
ทองเที่ยวและประชาชนในทองถิ่น
กกกกกกกก 2.3 สถานบริการ เชน รานขายของที่ระลึก รานซัดรีด สถานที่นันทนาการ ฯลฯ
เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการอํานวยความสะดวกสบายใหแกนักทองเที่ยว ซึ่งแหลงทองเที่ยวตองจัด
ขึ้นเพียงพอกับความตองการ การลงทุนกิจกรรมดานนันทนาการบางอยางก็ลงทุนไมมากนักจึงนับ
วาเปนการสรางงาน และกระจายรายไดอยางหนึ่งแกบุคคลในทองถิ่นในดานรานขายของที่ระลึก
นอกจากเปนการฟนฟูศิลปวัฒนธรรมแลว ยังเปนการสรางรายไดใหเกิดขึ้นแกประเทศชาติอีกดวย
กกกกกกกก 2.4 ปจจัยพื้นฐานทางการทองเที่ยวที่สําคัญ ไดแก ระบบการสื่อสาร การคมนาคม
สาธารณูปโภค ในแหลงทองเที่ยว มีความจําเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้ เพราะทําใหเกิดความสะดวกในการ
จองที่พัก การติดตอกับครอบครัว ความสะดวกสบายในการเดินทาง ความเพลิดเพลินในการ
พักผอน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความประทับใจในการทองเที่ยว นอกจากอํานวยความสะดวกสบายแก
นักทองเที่ยวแลว ยังทําใหทองถิ่นเกิดการพัฒนาและสงผลกระทบโดยตรงตอประชาชนในทองถิ่น
อีกดวย
กกกกกกกก3. การขนสง (Transportation) การทองเที่ยวเกิดจากการที่ประชาชนตองการเดินทางไป
สูสถานที่ซึ่งมีความแตกตางทางดานวัฒนธรรม ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ เพื่อสัมผัสสิ่งที่แปลกออกไป
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จากประสบการณเดิม ดังนั้นการขนสงจึงเปนสิ่งสําคัญในการนํานักทองเที่ยวไปยังแหลงทองเที่ยว
ไดอยางรวดเร็ว สะดวกสบายและปลอดภัย
กกกกกกกกประเภทการท่ องเทีย่ ว
กกกกกกกกเนาวรัตน พลายนอยและคณะ (2536 : 45) กลาววา การทองเที่ยวนั้นสามารถแบงออก
ไดเปน 7 ประเภท ดังนี้
กกกกกกกก1. การทองเที่ยวเพื่อสันทนาการ (Recreational Tourism) เปนการเขารวมในการแขง....
กีฬา เลนกีฬา แชน้ําพุรักษาโรค การอาบแดด และการสมาคมกันในสิ่งแวดลอมที่ผอนคลายจิตใจ
สถานที่ดังกลาว เชน ชายทะเล สนามกอลฟ สนามเทนนิส เปนตน
กกกกกกกก2. การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล (Intensive Tour) เปนการทองเที่ยวที่จัดขึ้น เพื่อเปน....
รางวัล แกพนักงาน เปนสวัสดิการของหนวยงาน และบริษัทหางรานตางๆ เพื่อดูงาน การสันทนา
การโดยหนวยงานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด
กกกกกกกก3. การทองเที่ยวเพื่อชมประวัติศาสตร (History Tourism) เปนการทองเที่ยวพิพิธภัณฑ
สถานและโบสถเกาๆ ที่เนนความรุงเรืองในอดีต อาจเปนการเยือนอนุสาวรีย โบสถ วิหาร หรือวัง
เพื่อชมการแสดงแสง เสียง เหตุการณเดนๆ ในอดีตกาล
กกกกกกกก4. การทองเที่ยวเพื่อธุรกิจ (Business Tourism) มีลักษณะเดน คือ การประชุม สัมมนา
หรือพบปะกัน ซึ่งมักจะรวมการทองเที่ยวประเภทอื่นๆ ดวย
กกกกกกกก5. การทองเที่ยวเพื่อชมวัฒนธรรม (Culture Tourism) เปนการเดินทางเพื่อสัมผัส และ
เขารวมวิถีชีวิตเกาๆ ที่หาไดยาก ทองถิ่นเกาๆ เปนสิ่งที่ดึงดูดความสนใจ เชน เครื่องแตงกายตาม
ประเพณี การเริงระบําพื้นบาน การแสดงศิลปหัตถกรรมโบราณ เปนตน
กกกกกกกก6. การทองเที่ยวเพื่อชาติพันธุ (Ethnic Tourism) เปนการเดินทางเพื่อวัตถุประสงคท.ี่ ...
จะสังเกตเห็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมและแบบแผนการใชชีวิตของประชากรตางเผาพันธุ ซึ่ง
รวมทั้งการไปเยือนบานเกิดเมืองนอน การเขารวมพิธีฟอนรํา และเขารวมพิธีทางศาสนาตางๆ
กกกกกกกก7. การทองเที่ยวเพื่อสิ่งแวดลอม (Environmental Tourism) คลายคลึงกับการทองเที่ยว
ชาติพันธุแตเนนสิ่งดึงดูดใจเปนธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากกวาเนนที่ชาติพันธุมนุษย การกลับ
คืนสูธรรมชาติ และการชื่นชมตอความสัมพันธของผูคนกับพื้นพิภพ ซึ่งรวมทั้งการถายภาพ การ
เดินทางไกล การปนเขา การลองเรือเล็ก และการตั้งแคมป
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กกกกกกกกการจัดการทรัพยากรทองเที่ยว นักอุตสาหกรรมทองเที่ยวไดจัดรูปแบบการทองเที่ยว ..
ออกเปน 4 ประเภท คือ
กกกกกกกก1. การทองเที่ยวแบบบันเทิงและการกีฬา (Sport and Entertainment Tourism) เปนการ
เดินทางทองเที่ยวในกลุมนักทองเที่ยวที่มีความสนใจในแตละกิจกรรมนั้นเปนพิเศษ เพื่อความพึง
พอใจความสนุกสนาน ตื่นเตน รื่นเริง บันเทิงใจ ที่มุงเนนการบริการที่เหมาะสม
กกกกกกกก2. การทองเที่ยวธรรมชาติ (Natural Tourism) เปนการเดินทางทองเที่ยวในแหลงทอง..
เที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อหาความเพลิดเพลิน เสาะหาความสนุกสนานตื่นเตน และพักผอนหยอนใจ
กกกกกกกก3. การทองเที่ยวเพื่อการประชุมและสัมมนา (Business and Convention Tourism) เปน
การเดินทางทองเที่ยวของกลุมนักธุรกิจและผูมีวัตถุประสงคเพื่อติดตอธุรกิจ หรือเพื่อประชุม การสง
เสริมการขายผลิตภัณฑหรือสินคาตางๆ กอนการประชุมมีการจัดรายการทองเที่ยว อาจเปนรายการ
ทัศนศึกษาหรือหลังการประชุมมีการจัดรายการทองเที่ยวเพื่อการพักผอนหยอนใจ
กกกกกกกก4. การทองเที่ยววัฒนธรรม (Cultural Tourism) เปนการเดินทางทองเที่ยวในแหลง..
โบราณคดี ประวัติศาสตร งานประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวบานในชนบท และสถานที่ตางๆที่
มนุษยสรางขึ้น เพื่อความเพลิดเพลิน ไดแกความรูเกี่ยวกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมในแหลง
ทองเที่ยวแหงนั้น
ข้ อมูลทัว่ ไปของตลาดนํา้ ดําเนินสะดวก
กกกกกกกกประวัติและความเป็ นมา
กกกกกกกกคลองตนเข็ม หมูที่ 9 ตําบลดําเนินสะดวก อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เปน
ตัวแทนตลาดน้ําของเมืองไทยที่ดังไปทั่วโลก คือ “ตลาดน้ําดําเนินสะดวก” ตลาดน้ําแหงนี้ แมจะมี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคาขายหรือสภาพเดิมของตลาดไปแลวก็ตาม แตคงความมีชีวิตชีวาและ
ความหลากหลายภายในตลาดน้ําแหงนี้ ก็ยังเปนที่กลาวขวัญถึงอยูเสมอมา การเกิดของตลาดน้ํา เมื่อ
พิจารณาจากหลักฐานในชวงสมัยนั้นจะพบวาเกิดในเวลาไลเลี่ยกับการขุดคลองดําเนินสะดวก ดัง
ในพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อคราวเสด็จประพาส มณฑล
ราชบุรี พ.ศ.2452 วา “ในลําคลองระยะหลัก 1 หลัก 2 จนกระทั่งหลัก 3 เดิมเปนจากและปรง เดี๋ยวนี้
มีจาก และปรงเขาไปไมถึงหลัก 1 เปนไรนาไปหมด ไดความวาดีมาก ตามลําคลองมีตลาดเกิดขึ้น
ใหมถึงสามระยะนับวาไมมีที่วางวาคนราชบุรียกลงมาตั้งแถบคลองดําเนินสะดวกนี้มาก” ตลาดน้ําที่
เกิดขึ้นเปนแหงแรกบนสายคลองขุด (คลองดําเนินสะดวก) นี้คือ “ตลาดน้ําดําเนินสะดวก” ปาก
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คลองลัดราชบุรี หรือที่ชาวบานนิยมเรียกกันสั้นๆ วา คลองลัดพลี แตเดิมมีชื่อเรียกกันติดปากวา
ตลาดนัด ศาลาหาหองบาง ตลาดนัดศาลาแดงบาง หรือตลาดนัดหลักแปดบาง ที่เรียนดั่งนี้ก็ดวยตรง
จุดอันเปนตลาดน้ําเดิมทีสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ไดใหปลูกศาลาเปนไมมี 5 หอง หลังคา
มุงดวยกระเบื้องสีแดง สรางใหเปนที่พักคนงาน จุดนี้จึงมีผูคนหนาแนนกวาที่อื่นๆ ตอมาจึงกลาย
เปนตลาดนัดสําคัญแหงหนึ่งคูกับตลาดนัดปากคลอง ซึ่งมีมาเกาแกกอนขุดคลองดําเนินสะดวก ซึ่ง
ในอดีตนั้น พอคาแมขายจะนําสินคาบรรทุกเรือขึ้นลองอยูระหวางตลาดนัดดําเนินสะดวกที่คลอง
ลัดพลี และที่ตลาดนัดปากคลอง ซึ่งหมุนเวียนสับวัน เวลากันเปดตลาดไมใหชนกัน สําหรับตลาด
นัดดําเนินสะดวกนั้น จะมีพอคาแมขายมาขายของกันในวันนัด คือ วัน 2 ค่ํา 7 ค่ํา และ 12 ค่ํา ทั้ง
ขางขึ้นและขางแรม สวนบริเวณพื้นที่ของตลาดน้ํานั้นขยายไปกวางขวางมาก โดยในชวงป พ.ศ.
2500 ขยายกินบริเวณตั้งแต ปากคลองลัดพลีไปตามคลองขุดดําเนินสะดวก ซึ่งชาวบานเรียกวา
คลองใหญ ไปถึงบริเวณปากคลองทองหลาง และบริเวณหนาวิกภาพยนตรดําเนินเธียเตอร ในวันนัด
ทองน้ําก็จะคลาคล่ําไปดวยเรือสินคา ซึ่งสวนใหญจะเปนเรือสําปน หรือเรือสําปนจาง จอดเรียงราย
กันยาวนับเปนกิโลเมตร แตตลาดน้ําดําเนินสะดวกยังคงมีในจุดอื่นๆ นอกเหนือจากคลองลัดพลี
ดวยนั่น เพราะชุมชนสองฝงคลองดําเนินสะดวก เปนชุมชนที่เติบโตคูมากับแมน้ําลําคลอง มีการใช
คลองตางถนนในการสัญจรไปมา ตลอดสายคลองมีคลองลัดเชื่อมพื้นที่ภายในกับคลองใหญไมต่ํา
กวา 200 คลอง ในจํานวนนี้มีไมนอยที่ตัดถึงกันเกิดเปนเครือขายสายน้ําเชื่อมหมูบาน ตําบล อําเภอ
และจังหวัดเขาดวยกัน ในจุดที่มีชุมชนกระจุกตัวหนาแนนก็จะเปดเปนตลาดน้ําขึ้น ในสมัยนั้น
ตลาดน้ําดําเนินสะดวก มีจุดใหญที่พอคาแมขายมารวมกันอยู 3 จุด คือ ที่ปากคลองลัดพลี ปากคลอง
โพหัก หรือที่เรียกวาคลองบัวงาม เขตตําบลดอนไผ หลักหา และที่ปากคลองศรีสุราษฎร ซึ่งเปน
ตลาดที่ไมใหญมากนักมีพอคาแมขายไมคอยมาก สวนใหญจะเปนผูคนในชุมชนบริเวณนั้นๆ เอง
ที่มาจับจายใชสอยและคาขายกัน ดวยความเรียบงายและมีเสนหของตลาดน้ําดําเนินสะดวก ทําให
ในชวงตั้งแตป พ.ศ.2510 เริ่มมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเขามาเที่ยวชมชีวิต และ
การคาขายในตลาดน้ําแหงนี้กันอยูบาง สวนใหญมาไดดวยคําบอกเลาและกิตติศัพทที่ร่ําลือ และ
ตอมาไดมีบริษัทนําเที่ยวจัดนํานักทองเที่ยวมาเที่ยวชมตลาดโดยตรง ตลาดน้ําดําเนินสะดวกเริ่มได
รับการสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญนับตั้งแตป พ.ศ.2514 เปนตนมา โดยการสงเสริมของ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ดังจะเห็นไดจากจํานวนบทความนําเที่ยวทั้งที่เปนภาษาไทยตีพิมพ
ในนิตยสาร อ.ส.ท.และบทความภาษาอังกฤษที่ลงพิมพใน Holiday Time in Thailand และรวมถึง
แผนพับการโฆษณาลงในหนังสือทองเที่ยวตางๆ อีกเปนจํานวนมาก………………………………
กกกกกกกกตลาดน้ําดําเนินสะดวก เกิดจากกระบวนการพัฒนาตัวเองของสังคมไทยที่มีคลองเปน
ตัวแปรประสานเปนวัฒนธรรมที่ดูแปลกสําหรับคนตางถิ่น เนื่องจากคนไทยแตครั้งโบราณมีความ
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ชํานาญและเคยชินกับการติดตอสัญจรกันทางน้ํา การพัฒนาการติดตอ จึงมุงใชทางน้ําเปนสําคัญ
โดยเฉพาะคลองดําเนินสะดวก ซึ่งพิเศษกวาคลองอื่นๆ เพราะเกิดจากการพัฒนาตนเองของระบบ
สังคมอยางแทจริง เนื่องจากมิไดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แตถูกขุดขึ้นจากฝมือของมนุษยทั้งสิ้น
ดังนั้น คงจะเปนการกลาวที่ไมเกินจริงวา ตลาดน้ําดําเนินสะดวก ถือเปนวัฒนธรรมอันเกาแก อัน
ทรงคุณคาไมใชเพียงแตเฉพาะเพียงคนดําเนินสะดวก หรือคนไทยทุกคนเทานั้นแตถือไดวาเปนคน
ทั้งโลกเปนมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณคา
กกกกกกกกตลาดน้ําดําเนินสะดวก จึงนับเปนความภาคภูมิใจของชาวดําเนินสะดวก เปรียบประดุจ
ของมีคาจนประเมินคาราคามิได เปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากการดํารงชีวิตประจําวันของชาวดําเนินสะดวก
ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมิใชเปนหนึ่งในจังหวัดราชบุรี แตยังเปนหนึ่งในประเทศไทย เพราะจังหวัด
อื่นๆ ที่จะมีการคาขายทางเรือสําปน หรือเรืออื่นๆของพอคา แมคา ที่นําเอาสิ่งของตางๆ มาขายกัน
สวนมากจะเปน พืช ผัก ผลไมในสวน มาขายเหมือนอยางตลาด น้ําดําเนินสะดวกไมมีอีกแลว และ
สามารถพูดไดวา ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีอยูแหงเดียวในโลก ที่อําเภออําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
กกกกกกกกการเดินทางโดยรถยนตจากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปตลาดน้ําดําเนินสะดวกได 2
เสนทางคือ
กกกกกกกก1. เดินทางไปตามถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผานบางแค สวนสามพราน
นครชัยศรี นครปฐม เลยกิโลเมตรที่ 83 ไปเล็กนอยจะพบแยกบางแพ เลี้ยวซายมือไปตามทางหลวง
หมายเลข 325 อีกประมาณ 25 กิโลเมตร แยกขวาอีก 1 กิโลเมตร
กกกกกกกก2. เดินทางไปตามสายธนบุรี-ปากทอ (ทางหลวงหมายเลข 35) ระยะทาง 63 กิโลเมตร
เลี้ยวขวาเขาทางหลวงหมายเลข 326 ผานตัวเมืองสมุทรสงคราม เลี้ยวเขาสูทางหลวงจังหวัดหมาย
เลข 325 ไปประมาณ 12 กิโลเมตรถึงทางเขาตลาดน้ําซึ่งอยูกอนถึงสะพานธนะรัชต 200 เมตรและ
แยกซายไปอีก 1 กิโลเมตร………………………………………………………………………….
กกกกกกกกการเดินทางโดยรถประจําทาง มีรถโดยสารปรับอากาศสายกรุงเทพฯ - ดําเนินสะดวก...
ออกจากสถานีขนสงสายใต ถนนบรมราชชนนี เที่ยวแรก รถจะออกตั้งแตเวลา 05.00 น. ลงตรงปาก
ทางเขาตลาดน้ําดําเนินสะดวก ซึ่งใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้นสามารถโดยสารรถ
สองแถวเขาไปถึงตลาดน้ําดําเนินสะดวกเปนระยะทางอีก 1 กิโลเมตร สอบถามสถานีขนสงสายใต
โทร. 435-119, 435-1200
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กกกกกกกกนอกจากนั้น นักทองเที่ยวสามารถเดินทางไปกับรถโดยสารสายอื่นๆ ได เชน สาย
กรุงเทพฯ -ราชบุรี, กรุงเทพฯ -เพชรบุรี (สายเกา) แลวลงตรงสี่แยกบางแพ ตอจากนั้นตอรถสองแถว
ซึ่งวิ่งระหวางทางแยกบางแพไปดําเนินสะดวก มีรถออกทุก 10 นาที
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กกกกกกกกวรวุฒิ เพ็งพันธและกรรณิการ สัจกุล (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การวิเคราะห.......
คุณคาและบทบาทตลาดน้ําในฐานะแหลงการเรียนรูของชุมชน : กรณีศึกษาตลาดน้ําดําเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบวา 1. ตลาดน้ําคลองตนเข็มเปนตลาดน้ําที่ยังคงมีการซื้อขายแลก....
เปลี่ยนกันอยูและปจจุบันตลาดน้ําแหงนี้รูจักกันในชื่อตลาดน้ําดําเนินสะดวก 2. คุณคาและบทบาท
ของตลาดน้ําในอดีตทั้ง 3 แหงเหมือนกัน คือ มีบทบาทในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และ
การทองเที่ยว และมีคุณคาในดานจิตใจ รางกาย เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทองเที่ยวและแหลง
การเรียนรูของชุมชน 3. ตลาดน้ํามีคุณคาและบทบาทในฐานะแหลงการเรียนรูของประเภทบุคคล..
ประเภทสื่อ วัสดุ อุปกรณ ประเภทกิจกรรมและประเภทสถานที่และแหลงทรัพยากร ธรรมชาติ
4. ผูขายสินคาในตลาดน้ําทั้ง 3 แหงสวนใหญเปนผูหญิงหรือที่เรียกวาแมคาตลาดน้ํา ซึ่งมีลักษณะ
นิสัยและการแตงกายที่เปนเอกลักษณเฉพาะตนที่จะทําใหตลาดน้ําดํารงอยูหรือสูญหายไป
กกกกกกกกพัชรา ลาภลือชัย (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาว....
ไทยตอการจัด การทองเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีและตลาดน้ําทาคา จังหวัด
สมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวเพศหญิงมาเที่ยวมากกวาเพศชาย สวนใหญอายุ
ระหวาง 15–24 ป สถานภาพโสด การศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาหรือปวช. อาชีพเปนพนักงาน
เอกชนมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 6,500 บาท ลักษณะการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวมีความ
คลายคลึงกัน สวนใหญตองการพักผอนเปนแรงจูงใจในการทองเที่ยว มีโอกาสทองเที่ยวในชวง
วันหยุดเสาร-อาทิตย นักทองเที่ยวจะรวมเดินทางกับครอบครัวมากที่สุด โดยใชรถยนตสวนตัวเปน
พาหนะในการทองเที่ยว แหลงขอมูลขาวสารที่นักทองเที่ยวไดรับมากที่สุด คือ โทรทัศน
นักทองเที่ยวมีความคาดหวังตอการจัดการทองเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวกและตลาดน้ําทาคาอยูใน
ระดับมาก
กกกกกกกกสุรเดช พลเรืองและคณะ (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องแนวทางการวางแผนกิจกรรม
เพื่อนักทองเที่ยวในตลาดน้ําดําเนินสะดวก ผลการศึกษาพบวา กิจกรรมของตลาดน้ําดําเนินสะดวก
ที่นักทองเที่ยวพึงพอใจมากที่สุดคือ การชมวิถีชีวิตของชาวบานริมสองฝงคลองโดยการลองเรือ ชม
สวน ชมทัศนียภาพ แตกิจกรรมเหลานี้เกิดขึ้นมาพรอมกับตลาดน้ําดําเนินสะดวกจึงเปนกิจกรรมที่มี
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มาชานาน จึงคิดกิจกรรมในอนาคตขึ้นมา คือ คลองขนมหวาน สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ และ
โครงการชิมทุกไรอรอยทุกสวน ซึ่งนอกจากจะเปนสิ่งจูงใจนักทองเที่ยวแลวยังทําใหชาวบานมี
รายไดจากการประกอบอาชีพ และเปนการพัฒนาตลาดน้ําดําเนินสะดวกในอีกดานหนึ่งโดยเปนที่
รูจักทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
กกกกกกกกมณีวรรณ ผิวนิ่ม (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องโครงการพัฒนาการและผลกระทบ.....
ของการทองเที่ยว : กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ํา ผลการศึกษาพบวา ตลาดน้ําทั้ง 2 แหง คือ ตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวก ราชบุรี และตลาดน้ําตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาถึงพัฒนาการและความ
เปลี่ยนแปลง การทองเที่ยวมีผลกระทบตอชุมชนทั้ง 2 แหงทั้งดานบวกและลบ ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพทําใหเกิดปญหาการแออัดของการคมนาคม ปญหาน้ําเสีย มลพิษทางเสียง
และอากาศ ผลกระทบทางเศรษฐกิจทําใหเกิดการจางงานในชุมชน มีทางเลือกดานอาชีพเพิ่มขึ้น ที่
ตลาดน้ําตลิ่งชันการทองเที่ยวสรางรายไดใหแกชุมชนแตตลาดน้ําดําเนินสะดวกรายไดสวนใหญตก
อยูกับผูประกอบการรายใหญจากนอกชุมชน ผลกระทบทางสังคมการทองเที่ยวมีทั้งความรวมมือ
และความขัดแยงในชุมชน โดย เฉพาะตลาดน้ําดําเนินสะดวกที่มีนักทองเที่ยวมากและผลประโยชน
สูง มีความขัดแยงระหวางผู ประกอบการ ดวยกันและระหวางผูประกอบการกับคนในชุมชนที่ถูก
กีดกันดานการคา ผลกระทบทางวัฒนธรรมเปนไปในทางบวกเปนสวน
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
กกกกกกกกการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี เพื่อมุงเนนศึกษาถึงความพึงพอใจของนักทองเที่ยวจากการเที่ยวชมตลาดน้ําดําเนินสะดวก
ซึ่งมีวิธีการดําเนิน การศึกษาดังตอไปนี้
กกกกกกกก1. การกําหนดประชากรกลุมตัวอยาง
กกกกกกกก2. การเก็บรวบรวมขอมูล
กกกกกกกก3. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
กกกกกกกก4. การทดสอบแบบสอบถาม
กกกกกกกก5. ระยะเวลาในการเก็บขอมูล
กกกกกกกก6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กกกกกกกกประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักทองเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวตลาดน้ําดําเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี โดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทย โดยคํานวณการหาขนาดกลุมตัวอยางที่ไมรู
จํานวนประชากร (องอาจ นัยพัฒน 2548 : 122)
สู ตรคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่ างโดยไม่ ร้ ูจํานวนประชากร
n=

Z² ∞∕ 2 pq
d²
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กกกกกกกกแทนคาสูตรดังนี้
กกกกกกกกZ² ∞∕ 2 แทน คะแนนมาตรฐาน ณ ระดับชวงความเชื่อมั่น หรือ ณ ระดับนัยสําคัญ
หนึ่งๆ ซึ่งไดจากการเปดตารางใตโคงปกติที่เบี่ยงเบนไปทั้ง 2 ดาน (2-sided normal deviate)
กกกกกกกกp แทน คาประมาณสัดสวนของประชากรที่สนใจศึกษา
กกกกกกกกq

แทน 1- p

กกกกกกกกd แทน ระดับความแมนยํา ( Precision Level) หรือขอบเขตความคลาดเคลื่อนของ
คาประมาณ (Margin of Error)
n =

(1.96)² (0.21) (0.79)
(0.05)²

n =

254.93

กกกกกกกกโดยคา p หาไดจากการสัมภาษณโดยวิธี Pilot Survey ในจุดที่มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวเปน
จํานวนมาก ไดแก ตลาดโตรุงหัวหิน หางมารเก็ตวิลเลจ ตลาดนัดเปดทายแกรนด ชายหาดหัวหิน
และเพลินวาน
กกกกกกกก การทํา Pilot Survey ผูศึกษาไดสัมภาษณกลุมนักทองเที่ยวชาวไทยจํานวน 100 คน ผล
การสัมภาษณพบวามีนักทองเที่ยวชาวไทยเคยเดินทางไปเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวก จํานวน 21
คน ดังนั้น คา p จึงมีคาเทากับ 21 %
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
กกกกกกกกการเก็บขอมูลในครั้งนี้ผูศึกษาไดกําหนดแหลงขอมูลที่จะศึกษา 2 แหลง คือ
กกกกกกกก1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนแหลงขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยาง คือ การ
ลงพื้นที่ขอความรวมมือกับนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี โดยแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งแบงเปน 3 สวนดังที่กลาวไปแลวในขางตน
กกกกกกกก2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการรวบรวม โดยการ
ศึกษาคนควาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เชน หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ รายงานทางวิชาการ และงานวิจัย
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
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เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการรวบรวมข้ อมูล
กกกกกกกกเครื่องมือที่ใชในการศึกษาถึงความพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก
ครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยขอความรวมมือจากนักทองเที่ยว
ชาวไทย แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้
กกกกกกกกสวนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การ ศึกษา อาชีพ รายไดหลักตอเดือน
กกกกกกกกสวนที่ 2 เปนการสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว
กกกกกกกกสวนที่ 3 เปนการสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวก ในดานตางๆ ไดแก
กกกกกกกก1. ดานสถานที่
กกกกกกกก - ปายบอกทางเขาตลาดน้ําดําเนินสะดวก
กกกกกกกก - สภาพเสนทางของทางเขาตลาดน้ําดําเนินสะดวก
กกกกกกกก - สถานที่จอดรถ
กกกกกกกก - สภาพของน้ําในคลองดําเนินสะดวก
กกกกกกกก - ความสะอาดของหองน้ํา
กกกกกกกก - สภาพแวดลอมโดยรอบตลาดน้ําดําเนินสะดวก
กกกกกกกก2. ดานกิจกรรม
- การนั่งเรือชมตลาดน้ําดําเนินสะดวก
- ระยะเวลาการนั่งเรือชมตลาดน้ําดําเนินสะดวก
- ความปลอดภัยในการนั่งเรือ
- จํานวนรานคาที่ใหบริการ
- ประเภทของสินคา
- การจัดวางสินคา
กกกกกกกก3. ดานคาใชจาย
กกกกกกกก - ราคาคานั่งเรือชมตลาดน้ําดําเนินสะดวก
กกกกกกกก - ราคาจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม
กกกกกกกก - ราคาจําหนายสินคาของฝาก
กกกกกกกก - ราคาคาบริการหองน้ํา
กกกกกกกก - ราคาคาบริการที่จอดรถ
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กกกกกกกก4. ดานการใหบริการของผูจัดจําหนายสินคาและผูใหบริการ
กกกกกกกก - การบริการตอนรับ
- มนุษยสัมพันธของผูจัดจําหนายสินคาและผูใหบริการ
กกกกกกกก - มารยาทของผูจัดจําหนายสินคาและผูใหบริการ
กกกกกกกก - บุคลิกภาพของผูจัดจําหนายสินคาและผูใหบริการ
กกกกกกกก5. ดานภาพโดยรวมของความพึงพอใจที่มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก
โดยกําหนดเกณฑคะแนนไว 5 ระดับ (Likert Scale) ดังนี้
กกกกกกกกระดับความพึงพอใจ
กกกกกกกกพึงพอใจมากที่สุด
กกกกกกกกพึงพอใจมาก
กกกกกกกกพึงพอใจปานกลาง
กกกกกกกกพึงพอใจนอย
กกกกกกกกพึงพอใจนอยที่สุด

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

กก
กก

กกกกกกกกสําหรับเกณฑการแปลความหมายในการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นจากแบบสอบถาม
ในสวนนี้ ไดกําหนดเกณฑการแปลความหมายโดยใชเกณฑการแบงชวงคะแนนจากระดับชั้น
เทากับ 5 ชั้น (คะแนน 1-5) โดยกําหนดเกณฑการแปลผลของคําถามไวดังนี้
กกกกกกกก1.00 – 1.80
กกกกกกกก1.81 – 2.60
กกกกกกกก2.61 – 3.40
กกกกกกกก3.41 – 4.20
กกกกกกกก4.21 – 5.00

อยูในเกณฑ
อยูในเกณฑ
อยูในเกณฑ
อยูในเกณฑ
อยูในเกณฑ

มีความพึงพอใจระดับนอยที่สุด
มีความพึงพอใจระดับนอย
มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
มีความพึงพอใจระดับมาก
มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด

กกกกกกกกสวนที่ 4 ขอเสนอแนะ
การทดสอบแบบสอบถาม
กกกกกกกกผูศ ึกษาไดทําการทดสอบแบบสอบถามซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เชิงสํารวจ เพื่อวัดประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยการนําคําถามในแบบสอบถามที่
ตองการใชเก็บขอมูลเสนอแกผูทรงคุณวุฒิไดตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบความถูกตองและคุณภาพ
แลวนําแบบสอบถามมาปรับปรุงตามขอเสนอแนะที่ผูทรงคุณวุฒแิ นะนํา หลังจากแกไขปรับปรุง
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แบบสอบถามแลว ผูศึกษานําแบบสอบถามไปทดลองใชกับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่เคยไป
เที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวก จํานวน 40 คนและหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีการหาคา
สัมประสิทธิ์ของ Cronbach’s Alpha ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.87
ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูล
กกกกกกกกผูวิจัยทําการเก็บขอมูลตั้งแต เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2553 โดยมี
ระยะการดําเนินงาน ดังนี้
กกกกกกกกเดือนตุลาคม 2552 ถึง มิถุนายน 2553 ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร
กกกกกกกกเดือนกรกฎาคม 2553 ถึง สิงหาคม 2553 เก็บขอมูลครั้งสุดทาย วิเคราะหขอมูล ........
ตรวจสอบขอมูล สรุปผลการศึกษา และเก็บรายละเอียดตางๆ ใหครบถวน
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้
กกกกกกกกการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามในสวนที่ 1 - 3 จะนํามาวิเคราะหขอมูลดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร โดย การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย SPSS (Statistical…
Package for the Social Science) โดยวิเคราะหหาขอมูลคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน ....
มาตรฐาน และนําเอาคาทางสถิติเหลานั้นมาอานคาตีความและอธิบายปรากฏการณตางๆ ในรูปแบบ
ของสถิติแบบพรรณนา (Description Statistics) และในสวนที่ 4 เปนการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบ
ของการบรรยาย
กกกกกกกกสถิติที่ใชในการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี ไดใชสถิติเชิงปริมาณ (Quantitative) ในการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามดังนี้
กกกกกกกก1. คาความถี่ (Frequency)
กกกกกกกก2. คารอยละ (Percentage)
กกกกกกกก3. คาเฉลี่ย ( X )
กกกกกกกก4. คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
กกกกกกกกการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามไปสอบถามกับกลุมตัวอยาง คือ นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวกที่เปนนักทองเที่ยวชาวไทย ในชวงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2553 จํานวน
255 คน ผูศึกษาไดตรวจสอบแลววาแบบสอบถามทุกฉบับไดรับการกรอกแบบสอบถามครบทุก
คําถาม จึงไดนําขอมูลมาวิเคราะหและนําเสนอขอมูล ตามลําดับตอไปนี้
กกกกกกกกสวนที่ 1 วิเคราะหขอมูลของนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม
กกกกกกกกสวนที่ 2 วิเคราะหพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม
กกกกกกกกสวนที่ 3 วิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี 5 ดาน ไดแก ดานสถานที่ ดานกิจกรรม ดานคาใชจาย ดานการใหบริการของผูจัด
จําหนายสินคาและผูใหบริการ และดานภาพโดยรวมของความพึงพอใจที่มีตอตลาดน้ําดําเนิน
สะดวก และความคิดเห็น ขอเสนอแนะของนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี
กกกกกกกกสวนที่ 4 ขอเสนอแนะ
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลของนักท่ องเทีย่ วทีม่ าเทีย่ วทีต่ ลาดนํา้ ดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
กกกกกกกกขอมูลของนักทองเที่ยวเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดหลัก
ตอเดือน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงคาความถี่และคารอยละขอมูลนักทองเที่ยว
ลักษณะส่ วนบุคคล
จํานวน (คน)
(n = 255)
1. เพศ
99
ชาย
156
หญิง
2. อายุ
63
15 - 25 ป
66
26 – 34 ป
102
35 – 50 ป
24
51 – 60 ป
3. สถานภาพ
130
โสด
121
สมรส
4
มาย/หยา
4. ระดับการศึกษา
15
ประถมศึกษา
38
มัธยมศึกษาตอนตน
67
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
34
อนุปริญญา/ปวส.
87
ปริญญาตรี
14
สูงกวาปริญญาตรี
5. อาชีพ
51
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
37
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ร้ อยละ
(%)
38.80
61.20
24.70
25.90
40.00
9.40
51.00
47.50
1.60
5.90
14.90
26.30
13.30
34.10
5.50
20.00
14.50

30
ตารางที่ 1 ตารางแสดงคาความถี่และคารอยละขอมูลนักทองเที่ยว (ตอ)
ลักษณะส่ วนบุคคล
จํานวน (คน)
(n = 255)
5. อาชีพ (ตอ)
34
พนักงานบริษัทเอกชน
81
ธุรกิจสวนตัว
43
รับจางทั่วไป
9
เกษตรกร
6. รายไดหลักตอเดือน
32
ไมเกิน 5,000 บาท
61
5,001 – 10,000 บาท
27
10,001 – 15,000 บาท
46
15,001 – 20,000 บาท
26
20,001 – 25,000 บาท
63
25,000 บาทขึ้นไป

ร้ อยละ
(%)
13.30
31.80
16.90
3.50
12.50
23.90
10.60
18.00
10.20
24.70

กกกกกกกกจากตารางที่ 1 พบวานักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกสวนใหญเปนเพศ
หญิง (รอยละ 61.20) รองลงมาเปนเพศชาย (รอยละ 38.80) นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนิน
สะดวกจะมีชวงอายุ 35–50 ป มากที่สุด (รอยละ 40.00) รองลงมามีชวงอายุ 26–34 ป (รอยละ 25.90)
ชวงอายุ 15–25 ป (รอยละ 24.70) และ 51 – 60 ป (รอยละ 9.40) ตามลําดับ
กกกกกกกกนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีสถานภาพโสดมากที่สุด (รอยละ 51.00).
รองลงมาสถานภาพสมรส (รอยละ 47.50) และสถานภาพมายและหยาราง (รอยละ 1.60) ตามลําดับ
กกกกกกกกนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวก มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีมาก
ที่สุด (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
กกกกกกกกนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวมากที่สุด
(รอยละ 31.80) รองลงมาเปนนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา (รอยละ 20.00) รับจางทั่วไป (รอยละ 16.90)...
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ (รอยละ 14.50) พนักงานบริษัทเอกชน (รอยละ 13.30) และเกษตรกร.........
(รอยละ 3.50) ตามลําดับ
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กกกกกกกกนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกสวนมากมีรายไดหลักตอเดือนเดือนละ
25,000 บาทขึ้นไป (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

32
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการท่ องเทีย่ วของนักท่ องเทีย่ ว
ตารางที่ 2 ตารางแสดงคาความถี่และคารอยละของขอมูลพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทอง เที่ยว
ที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
พฤติกรรมการท่ องเทีย่ ว
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
(n = 255)
(%)
1. ภูมิลาํ เนาของนักท่ องเทีย่ ว
19.20
49
กรุงเทพมหานคร
2.00
5
จังหวัดในภาคเหนือ
45.10
115
จังหวัดในภาคกลาง
7.80
20
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22.40
57
จังหวัดในภาคใต
3.50
9
จังหวัดในภาคตะวันออก
2. การทราบข้ อมูลเกีย่ วกับตลาดนํา้ ดําเนินสะดวก
17.60
45
โทรทัศน
0
0
วิทยุ
9.0
23
หนังสือพิมพ
11.00
28
วารสาร สิ่งพิมพ
8.30
21
อินเตอรเน็ต
54.10
138
คนรูจัก
3. ลักษณะการเดินทางท่ องเทีย่ วในประเทศส่ วนใหญ่
56.50
144
เดินทางดวยตัวเอง
21.50
55
ไปกับบริษัทนําเที่ยว
22.00
56
ซื้อทัวรบางบางครั้ง
4. พาหนะส่ วนใหญ่ ทใี่ ช้ ในการเดินทางท่ องเทีย่ ว
51.40
131
รถยนตสวนตัว
45.10
115
รถทัวร/รถโดยสาร
0
0
รถไฟ
1.50
4
เครื่องบิน
2.00
5
รถตู/รถเชา
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงคาความถี่และคารอยละของขอมูลพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว
ที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (ตอ)
พฤติกรรมการท่ องเทีย่ ว
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
(n = 255)
(%)
5. กลุ่มคนทีเ่ ดินทางด้ วยบ่ อยทีส่ ุ ด
1.60
4
เดินทางคนเดียว
31.00
79
ครอบครัว
11.00
28
ญาติ
19.60
50
คูรัก
36.90
94
เพื่อนที่เรียน/ที่ทํางาน
6.การเดินทางมาตลาดนํา้ ดําเนินสะดวก
44.30
113
รถยนตสวนตัว
40.80
104
รถทัวร/รถโดยสาร
8.60
22
รถตู/รถเชา
6.30
16
รถจักรยานยนต
7.ค่ าใช้ จ่ายในการมาทีต่ ลาดนํา้ ดําเนินสะดวก
59
23.10
ไมเกิน 1,000 บาท
130
51.00
1,001 – 3,000 บาท
53
20.80
3,001 – 5,000 บาท
13
5.10
5,001 บาทขึ้นไป
กกกกกกกกจากตารางที่ 2 พบวานักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกสวนใหญมีภูม.ิ ....
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
กกกกกกกกนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกทราบขอมูลเกี่ยวกับตลาดน้ําดําเนิน
สะดวกมาจากคนรูจักมากที่สุด (รอยละ 54.10) รองลงมาทราบมาจากโทรทัศน (รอยละ 17.60) จาก
วารสาร สิ่งพิมพ (รอยละ 11.00) จากหนังสือพิมพ (รอยละ 9.00) และจากอินเตอรเน็ต (รอยละ 8.30)
ตามลําดับ

34
กกกกกกกกนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกสวนใหญเดินทางทองเที่ยวในประเทศ
โดยจัดการเดินทางดวยตัวเองทั้งหมด (รอยละ 56.50) รองลงมาโดยการซื้อทัวรบางเปนบางครั้ง
(รอยละ22.00) และไปกับบริษัทนําเที่ยวทุกครั้ง (รอยละ 21.50) ตามลําดับ
กกกกกกกกนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีการใชพาหนะในการเดินทางทองเที่ยว
โดยรถยนตสวนตัวมากที่สุด (รอยละ 51.40) รองลงมาโดยการใชรถทัวร/รถโดยสาร (รอยละ 45.10)
รถตู/รถเชา (รอยละ 2.00) และเครื่องบิน (รอยละ 1.60) ตามลําดับ
กกกกกกกกนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกสวนใหญเดินทางทองเที่ยวกับเพื่อนที่
เรียน/ที่ทํางานมากที่สุด (รอยละ 36.90) รองลงมาเดินทางกับครอบครัว (รอยละ 31.00) เดินทางกับ
คูรัก (รอยละ 19.60) เดินทางกับญาติ (รอยละ 11.00) และเดินทางคนเดียว (รอยละ 1.60) ตามลําดับ
กกกกกกกกนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกเดินทางมาที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกโดย
รถยนตสวนตัวมากที่สุด (รอยละ 44.30) รองลงมาโดยมากับรถทัวร/รถโดยสาร (รอยละ 40.80) รถตู
/รถเชา (รอยละ 8.60) และรถจักรยานยนต (รอยละ 6.30) ตามลําดับ
กกกกกกกกนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีคาใชจายในการมาเที่ยวที่ตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวกอยูที่ 1,001-3,000 บาท มากที่สุด (รอยละ 51.00) รองลงมามีคาใชจายไมเกิน 1,000
บาท (รอยละ 23.10) คาใชจาย 3,001-5,000 บาท (รอยละ 20.80) และมากกวา 5,001 บาทขึ้นไป (รอย
ละ 5.10) ตามลําดับ

35
ตอนที่ 3 ข้ อมูลระดับความพึงพอใจของนักท่ องเทีย่ วทีม่ ีต่อตลาดนํา้ ดําเนินสะดวก 5 ด้ าน ได้ แก่
ด้ านสถานที่ ด้ านกิจกรรม ด้ านค่ าใช้ จ่าย ด้ านการให้ บริการของผู้จัดจําหน่ ายสิ นค้ าและผู้ให้ บริการ
และด้ านภาพโดยรวมของความพึงพอใจทีม่ ีต่อตลาดนํา้ ดําเนินสะดวก
ตารางที่ 3 ตารางแสดงขอมูลความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในภาพรวมที่มีตอตลาดน้ําดําเนิน
สะดวกทั้ง 5 ดาน
ข้ อมูลความพึงพอใจนักท่ องเทีย่ ว
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับความ
ในภาพรวมทีม่ ีต่อตลาดนํา้ ดําเนินสะดวก
มาตรฐาน
พึงพอใจ
x
S.D.
มาก
0.82
3.45
1. ดานสถานที่
มาก
0.80
3.46
2. ดานกิจกรรม
ปานกลาง
0.78
3.10
3. ดานคาใชจาย
ปานกลาง
0.93
3.38
4. ดานการใหบริการของผูจัดจําหนายสินคา
และผูใหบริการ
มาก
0.71
3.71
5. ดานภาพโดยรวมของความพึงพอใจที่มีตอ
ตลาดน้ําดําเนินสะดวก
รวม
3.42
0.81
มาก
กกกกกกกกจากตารางที่ 3 พบวานักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวก โดยภาพรวมมี
ระดับความพึงพอใจตอตลาดน้ําดําเนินสะดวกทั้ง 5 ดานอยูในระดับมาก ( x = 3.42)
กกกกกกกกพิจารณาในรายดานพบวา ดานภาพโดยรวมของความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอ
ตลาดน้ําดําเนินสะดวกนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจในระดับมากที่
สุด ( x = 3.71) ดานกิจกรรมนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจในระดับ
รองลงมา ( x = 3.46) นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจในดานสถานที่
( x = 3.45) นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจในดานการใหบริการของ
ผูจัดจําหนายสินคาและผูใหบริการ ( x = 3.38) และนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมี
ความพึงพอใจในดานคาใชจาย ( x = 3.10) ตามลําดับ
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงขอมูลความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก
ดานสถานที่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเบี่ยงเบน ระดับความ
ด้ านสถานที่
มาตรฐาน
พึงพอใจ
x
S.D.
มาก
0.88
3.45
1. ปายบอกทางเขาตลาดน้ําดําเนินสะดวก
มาก
0.67
3.70
2. สภาพเสนทางของทางเขาตลาดน้ําดําเนิน
สะดวก
มาก
0.70
3.69
3. สถานที่จอดรถ
มาก
0.83
3.46
4. สภาพของน้ําในคลองดําเนินสะดวก
ปานกลาง
0.98
2.96
5. ความสะอาดของหองน้ํา
มาก
0.87
3.42
6. สภาพแวดลอมโดยรอบตลาดน้ําดําเนินสะดวก
รวม
3.45
0.82
มาก

กกกกกกกกจากตารางที่ 4 พบวานักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวก โดยภาพรวมมี
ระดับความพึงพอใจตอตลาดน้ําดําเนินสะดวกดานสถานที่ อยูในระดับมาก ( x = 3.45)
กกกกกกกกพิจารณาในรายขอพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมี...
ความพึงพอใจตอสภาพเสนทางของทางเขาตลาดน้ําดําเนินสะดวก อยูในระดับมากที่สุด ( x = 3.70)
นักทองเที่ยวที่มาที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจตอสถานที่จอดรถรองลงมา ( x = 3.69)...
นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจตอสภาพน้ําในคลองดําเนินสะดวก
( x = 3.46) นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจตอปายบอกทางเขาตลาด
น้ําดําเนินสะดวก ( x = 3.45) นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจตอสภาพ
แวดลอมโดยรอบตลาดน้ําดําเนินสะดวก ( x = 3.42) นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวก
มีความพึงพอใจตอความสะอาดของหองน้ํา ( x = 2.96) ตามลําดับ
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงขอมูลความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวกดาน
กิจกรรม
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเบี่ยงเบน ระดับความ
ด้ านกิจกรรม
มาตรฐาน
พึงพอใจ
x
S.D.
มาก
0.79
3.49
1. การนั่งเรือชมตลาดน้ําดําเนินสะดวก
ปานกลาง
0.77
3.22
2. ระยะเวลาการนั่งเรือชมตลาดน้ําดําเนินสะดวก
ปานกลาง
0.80
3.18
3. ความปลอดภัยในการนั่งเรือ
มาก
0.79
3.74
4. จํานวนรานคาที่ใหบริการ
มาก
0.80
3.62
5. ประเภทของสินคา
มาก
0.86
3.48
6. การจัดวางสินคา
รวม
3.46
0.80
มาก

กกกกกกกกจากตารางที่ 5 พบวานักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวก โดยภาพรวมมี
ระดับความพึงพอใจตอตลาดน้ําดําเนินสะดวกในดานกิจกรรม อยูในระดับมาก ( x = 3.46)
กกกกกกกกพิจารณาในรายขอพบวา นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกสวนใหญมี
ความพึงพอใจในจํานวนรานคาที่ใหบริการมากที่สุด ( x = 3.74) นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ํา....
ดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจตอประเภทของสินคารองลงมา ( x = 3.62) นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่
ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจตอการนั่งเรือชมตลาดน้ําดําเนินสะดวก ( x = 3.49) นักทอง
เที่ยวมาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจในการจัดวางสินคา ( x = 3.48) นักทองเที่ยว..
มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจในระยะเวลาการนั่งเรือชมตลาดน้ําดําเนินสะดวก
( x = 3.22) และนักทองเที่ยวมาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจตอความปลอดภัยใน
การนั่งเรือ ( x = 3.18).ตามลําดับ
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงขอมูลความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวกดาน
คาใชจาย
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเบี่ยงเบน ระดับความ
ด้ านค่ าใช้ จ่าย
มาตรฐาน
พึงพอใจ
x
S.D.
ปานกลาง
0.86
3.09
1. ราคาคานั่งเรือชมตลาดน้ําดําเนินสะดวก
ปานกลาง
0.61
3.23
2. ราคาจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม
ปานกลาง
0.86
3.20
3. ราคาจําหนายสินคาของฝาก
ปานกลาง
0.79
2.98
4. ราคาคาบริการหองน้ํา
ปานกลาง
0.80
3.02
5. ราคาคาบริการที่จอดรถ
รวม
3.10
0.78
ปานกลาง

กกกกกกกกจากตารางที่ 6 พบวานักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวก โดยภาพรวมมี
ระดับความพึงพอใจตอตลาดน้ําดําเนินสะดวกดานคาใชจาย อยูในระดับปานกลาง ( x = 3.10)........
กกกกกกกกพิจารณาในรายขอพบวา นักทองเที่ยวมาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกสวนใหญมีความ
พึงพอใจตอราคาจําหนายอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด ( x = 3.23) นักทองเที่ยวมาเที่ยวตลาดน้ํา.....
ดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจตอราคาจําหนายสินคาของฝากรองลงมา ( x = 3.20) นักทองเที่ยวมา
เที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจตอราคาคานั่งเรือชมตลาดน้ําดําเนินสะดวก ( x = 3.09)
นักทองเที่ยวมาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจตอราคาคาบริการที่จอดรถ ( x = 3.02)
นักทองเที่ยวมาเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจตอราคาคาบริการหองน้ํา ( x = 2.98).....
ตามลําดับ
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ตารางที่ 7 ตารางแสดงขอมูลความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวกดานการ
ใหบริการของผูจัดจําหนายสินคาและผูใหบริการ
ด้ านการให้ บริการของผู้จัดจําหน่ ายสิ นค้ า
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเบี่ยงเบน ระดับความ
และผู้ให้ บริการ
มาตรฐาน
พึงพอใจ
x
S.D.
มาก
0.92
3.47
1. การบริการตอนรับ
มาก
0.83
3.60
2. มนุษยสัมพันธของผูจัดจําหนายสินคาและ
ผูใหบริการ
ปานกลาง
1.06
3.35
3. มารยาทและความสุภาพของผูจัดจําหนายสินคา
และผูใหบริการ
ปานกลาง
0.89
3.10
4. บุคลิกภาพของผูจัดจําหนายสินคาและผู
ใหบริการ
รวม
3.38
0.93
ปานกลาง

กกกกกกกกจากตารางที่ 7 พบวานักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวก โดยภาพรวมมี
ระดับความพึงพอใจตอตลาดน้ําดําเนินสะดวกดานการใหบริการของผูจัดจําหนายสินคาและผูให
บริการ อยูในระดับปานกลาง ( x = 3.42)
กกกกกกกกพิจารณาในรายขอพบวา นักทองเที่ยวที่มาที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกสวนใหญมีความพึง
พอใจในมนุษยสัมพันธของผูจัดจําหนายสินคาและผูใหบริการมากที่สุด ( x = 3.60) นักทองเที่ยวมี..
ความพึงพอใจในการบริการตอนรับรองลงมา ( x = 3.47) นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอมารยาท...
และความสุภาพของผูจัดจําหนายสินคาและผูใหบริการ ( x = 3.35) นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอ.
บุคลิกภาพของผูจัดจําหนายสินคาและผูใหบริการ ( x = 3.10) ตามลําดับ
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงขอมูลความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวกดานภาพ
โดยรวมของความพึงพอใจที่มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก
ด้ านภาพโดยรวมของความพึงพอใจทีม่ ีต่อ
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเบี่ยงเบน ระดับความ
ตลาดนํา้ ดําเนินสะดวก
มาตรฐาน
พึงพอใจ
x
S.D.
ภาพโดยรวมของความพึงพอใจที่มีตอ
3.71
0.71
มาก
ตลาดน้ําดําเนินสะดวก
รวม
3.71
0.71
มาก

กกกกกกกกจากตารางที่ 8 พบวานักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวก โดยภาพรวมมี
ระดับความพึงพอใจตอตลาดน้ําดําเนินสะดวกดานภาพโดยรวมของความพึงพอใจที่มีตอตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวก อยูในระดับมาก ( x = 3.71)
กกกกกกกกพิจารณาในรายขอพบวา นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกสวนใหญม.ี ..
ความพึงพอใจในดานภาพโดยรวมของความพึงพอใจที่มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวกอยูในระดับมาก
( x = 3.71)
ตอนที่ 4 ข้ อเสนอแนะ
กกกกกกกกนักทองเที่ยวไดใหความเห็นวา ตลาดน้ําดําเนินสะดวกเปนสถานที่ทองเที่ยวที่ดี และมี
ธรรมชาติที่สวยงามและวิถีชีวิตของคนไทยที่นาสนใจและยังเปนการอนุรักษวัฒนธรรมไทยไดอีก
ทางหนึ่งดวย มีการเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ดานสภาพแวดลอมโดยรอบ ควรมีการปลูก
ตนไมเพื่อสรางรมเงาและดูเปนธรรมชาติใหกับตลาดน้ําดําเนินสะดวกเพิ่มขึ้น และมีสถานที่พัก
ผอนเพิ่มขึ้น เชน จัดโตะพักผอนเพื่อนั่งชมตลาดน้ําดําเนินสะดวกและผอนคลายจากการเดินชม
ตลาดน้ําดําเนินสะดวก ขอเสนอแนะที่นักทองเที่ยวเสนอมากที่สุด คือ ความปลอดภัยในการนั่งเรือ
ชมตลาดน้ําดําเนินสะดวก เพราะปจจุบันความปลอดภัยในการนั่งเรือนั้นมีความปลอดภัยนอยมาก
มีความเสี่ยงจากการกระแทกกันของเรือ หรือในชวงที่เรือสัญจรกันอยางแออัด นักทองเที่ยวอาจ
ไดรับอันตรายจากทอไอเสียของเรือลําอื่นที่อยูในระยะใกลเคียงได
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
กกกกกกกกการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี เปนการศึกษาเชิงปริมาณ ผูศึกษามีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่
มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก โดยการใชวิธีการสํารวจโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง คือ
นักทองเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จํานวน 255 คน สามารถ
สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
สรุปผลการศึกษา
กกกกกกกกตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปเป็ นข้ อมูลส่ วนบุคคล
กกกกกกกกนักทองเที่ยวสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 61.2 รองลงมาเปน
เพศชาย จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 38.8 นักทองเที่ยวสวนใหญมีอายุอยูในชวง 35–50 ป จํานวน
102 คน คิดเปนรอยละ 40.0 สวนใหญนักทองเที่ยวมีสถานภาพโสด จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ
51.0 ระดับการศึกษาของนักทองเที่ยวสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 87 คน คิดเปนรอย
ละ 34.1 และอาชีพของนักทองเที่ยวสวนใหญทําธุรกิจสวนตัว จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 31.8
และนักทองเที่ยวสวนใหญมีรายไดอยูที่ 25,000 บาทขึ้นไป จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 24.7
กกกกกกกกตอนที่ 2 พฤติกรรมการท่ องเทีย่ วของนักท่ องเทีย่ ว
กกกกกกกกนักทองเที่ยวสวนใหญมาจากจังหวัดในภาคกลาง จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 45.1
และสวนใหญนักทองเที่ยวทราบขอมูลเกี่ยวกับตลาดน้ําดําเนินสะดวกมาจากคนรูจัก จํานวน 138
คน คิดเปนรอยละ 54.1 ลักษณะการเดินทางทองเที่ยวในประเทศสวนใหญนักทองเที่ยวเดินทางดวย
ตนเอง จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 56.5 และพาหนะที่ใชในเดินทางสวนใหญเปนรถยนต
สวนตัว จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 51.4 สวนใหญกลุมคนที่เดินทางดวยบอยที่สุดคือ เพื่อนที่
เรียน/ที่ทํางาน จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 36.9 สวนใหญเดินทางมาที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกดวย
รถยนตสวนตัว จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 44.3 คาใชจายในการมาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนิน
สะดวกสวนใหญใช 1,001–3,000 บาท จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 51.0
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กกกกกกกกตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจของนักท่ องเทีย่ วทีม่ ีต่อตลาดนํา้ ดําเนินสะดวก
กกกกกกกกโดยภาพในรวมของความพึงพอใจของนักทองเที่ยวอยูในระดับมาก ( x = 3.42) ความ...
พึงพอใจในดานสถานที่ ( x = 3.45) ความพึงพอใจในดานกิจกรรม ( x = 3.46) ความพึงพอใจดาน...
คาใชจาย ( x = 3.10) ความพึงพอใจในดานการใหบริการของผูจัดจําหนายสินคาและผูใหบริการ......
( x = 3.38) และความพึงพอใจในดานภาพโดยรวมของความพึงพอใจที่มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก
( x = 3.71) เมื่อพิจารณาแยกเปนรายละเอียดในแตละดาน สรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้
กกกกกกกก1. ดานสถานที่ ในภาพรวมพบวานักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมี.......
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในสภาพเสนทางของทางเขาตลาด
น้ําดําเนินสะดวกอยูในระดับมากที่สุด ( x = 3.70) และนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในความสะอาด
ของหองน้ํานอยที่สุด ( x = 2.96)
กกกกกกกก2. ดานกิจกรรม ในภาพรวมพบวานักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมี....
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจจํานวนรานคาที่ใหบริการมากทิ่สุด
( x = 3.74) และนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในความปลอดภัยในการนั่งเรือนอยที่สุด ( x = 3.18)
กกกกกกกก3. ดานคาใชจาย ในภาพรวมพบวานักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมี....
ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง โดยนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในราคาจําหนายอาหารและ
เครื่องดื่มมากที่สุด ( x = 3.23) และนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในราคาคาบริการหองน้ํานอยที่สุด .
( x = 2.98)
กกกกกกกก4. ดานการใหบริการของผูจัดจําหนายสินคาและผูใหบริการ ในภาพรวมพบวานักทอง
เที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลางโดยนักทองเที่ยวมีความ
พึงพอใจในมนุษยสัมพันธของผูจัดจําหนายสินคาและผูใหบริการมากที่สุด ( x = 3.60) และนักทอง.
เที่ยวมีความพึงพอใจในบุคลิกภาพของผูจัดจําหนายสินคาและผูใหบริการนอยที่สุด( x = 3.10)
กกกกกกกก5.ดานภาพโดยรวมของความพึงพอใจที่มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก ( x = 3.71)
กกกกกกกกตอนที่ 4 ข้ อเสนอแนะ
กกกกกกกกนักทองเที่ยวสวนใหญไดเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงตลาดน้ําดําเนินสะดวกซึ่ง
สามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้ ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแตยังขาด
ตนไมยืนตนขนาดใหญจึงควรปรับปรุงทัศนียภาพโดยการปลูกตนไมขาดใหญเพิ่มขึ้นเพื่อความรม
รื่นและควรเพิ่มสถานที่สําหรับการพักผอนใหแกนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น เมื่อนักทองเที่ยวเดินชมตลาด
น้ําดําเนินสะดวกก็ตองการที่นั่งสําหรับการชมบรรยากาศการคาขายริมฝงคลองและพักหายเหนื่อย
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จากการเดินชมตลาดน้ําดําเนินสะดวก ควรเพิ่มความปลอดภัยในการใหบริการนั่งเรือชมตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวกใหมากขึ้น เนื่องจากเรือที่บริการที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีทั้งเรือพายและเรือยนต จึง
อาจเกิดอันตรายจากทอไอเสียของเรือยนต เรือมีการกระแทกหรือชนกันจึงมีโอกาสโดนทอไอเสีย
หรือไดรับอันตรายจากการกระแทกของเรือ จึงควรหาทางปองกันอันตรายจากการโดยสารเรือของ
นักทองเที่ยว
อภิปรายผลการศึกษา
กกกกกกกกจากการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี โดยใชระเบียบวิจัยเชิงปริมาณโดยการใชแบบสอบถาม การสังเกต และการสัมภาษณนัก
ทองเที่ยวชาวไทย จํานวน 255 คน พบวานักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในดานสถานที่ ( x = 3.45).
ความพึงพอใจดานกิจกรรม ( x = 3.46) ความพึงพอใจดานคาใชจาย ( x = 3.10) ความพึงพอใจใน
ดานการใหบริการของผูจัดจําหนายสินคาและผูใหบริการ ( x = 3.38) ความพึงพอใจดานภาพโดย ..
รวมของความพึงพอใจที่มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก ( x = 3.71) โดยความพึงพอใจดานภาพโดย .....
รวมของความพึงพอใจที่มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวกจะอยูในระดับมากที่สุดแสดงออกถึงความมี
มาตรฐานของตลาดน้ําดําเนินสะดวกในระดับที่ดีมีการดูแลและรักษาใหตลาดน้ําดําเนินสะดวกคง
ไวซึ่งความเปนเอกลักษณ ของคนไทยในสมัยอดีตไดอยางสมบูรณ ทําใหคนไทยที่มาเที่ยวที่ตลาด
น้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจในตลาดน้ําดําเนินสะดวกในระดับที่ดี
กกกกกกกกเมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษากับทฤษฏีและแนวคิดตางๆ ที่อางถึงไวในบทที่ 2 พบวา
ทฤษฏีเกี่ยวกับความพึงพอใจของ Shelly นักทองเที่ยวสวนใหญมักจะมีความรูสึกที่เปนบวกมาก
กวาความรูสึกที่เปนลบ ซึ่งหมายถึงนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับที่มากกวาความไมพึงพอ
ใจตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก ดานแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค ผูบริโภคมีความตองการที่
ตางกัน จึงมีการจําหนายผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาให
ไดอยางเต็มที่ ดานแนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการ พบวาตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีมาตรฐานที่ดีเหมาะ
แกการบริการนักทองเที่ยว มีความเพียงพอของการบริการ คือ สามารถตอบสนองความตองการของ
นักทองเที่ยวไดอยางเต็มที่ เชน บริการนั่งเรือชมตลาดน้ําดําเนินสะดวกที่สามารถใหบริการลูกคาได
เต็มที่ดวยจํานวนเรือที่ใหบริการนักทองเที่ยวนั้นมีจํานวนมากพอแกการบริการ สามารถใหบริการ
ไดทันที และทาเทียบเรือมีความสะดวกสบายแกการบริการนักทองเที่ยวสามารถเขาถึงได ดาน
แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยว ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีการจัดการการทองเที่ยวที่ดีมีสิ่งดึงดูดใจนัก
ทองเที่ยวใหเขามาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวก คือ สภาพของธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ
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อยูซึ่งเหมาะแกการนั่งเรือชม และมีการคาขายที่คงความดั้งเดิมไวทั้งลักษณะการคาขายและประเภท
ของสินคา
กกกกกกกกผลการศึกษาครั้งนี้มีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของพัชรา ลาภลือชัย (2546) คือ
นักทองเที่ยวเพศหญิงมาเที่ยวมากกวาเพศชาย มีสถานภาพโสด ลักษณะการทองเที่ยวของนักทอง
เที่ยวนั้นมีความคลายคลึงกัน และนักทองเที่ยวเดินทางโดยใชรถยนตสวนตัวเปนพาหนะในการเดิน
ทางทองเที่ยว นักทองเที่ยวมีความคาดหวังตอการจัดการทองเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวกและตลาด
น้ําทาคา อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความเปนมาตรฐานซึ่งทําใหนัก
ทองเที่ยวเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นผลการศึกษาดังกลาวจึงมีคลายคลึงกับความพึงพอใจของนักทอง
เที่ยวที่มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ข้ อเสนอแนะ
กกกกกกกกการศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
นั้นสามารถแบงการพิจารณาเปน 2 สวน คือ ขอเสนอแนะสําหรับผูเกี่ยวของ และขอเสนอแนะ
สําหรับการศึกษาครั้งตอไป
กกกกกกกกข้ อเสนอแนะสํ าหรับผู้เกีย่ วข้ อง
กกกกกกกกจากการศึกษาถึงความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี สามารถนําไปเปนขอมูลสําหรับเกี่ยวของกับตลาดน้ําดําเนินสะดวก เพื่อใชเปนแนวทางใน
การสรางเสริมสิ่งดึงดูดใจนักทองเที่ยวใหเดินทางมาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวก ทั้งนี้สามารถ
สรุปขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาโดยแบงเปน 5 ดานดังนี้
กกกกกกกก1. ดานสถานที่
กกกกกกกกจากการศึกษาพบวา ในดานสถานที่ของตลาดน้ําดําเนินสะดวก มีความพึงพอใจในดาน
สถานที่โดยรวมอยูในระดับมาก แตทั้งนี้ทางตลาดน้ําดําเนินสะดวก ควรมีการดําเนินการเพิ่มเติม
เพื่อเปนการเสริมสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวใหมากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มที่นั่ง
รับประทานอาหาร จัดสถานที่จอดรถที่เหมาะสม มากกวาลานโลงธรรมดาที่จัดไวใหจอดรถ และ
ปลูกตนไมยืนตนเพิ่มความรมรื่นและความสวยงามใหกับสถานที่เพื่อความสะดวกสบายแกนักทอง
เที่ยว
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กกกกกกกก2. ดานกิจกรรม
กกกกกกกกจากการศึกษาพบวา ทางตลาดน้ําดําเนินสะดวก ควรมีการปรับปรุงความปลอดภัยใน
การนั่งเรือชมตลาดน้ําดําเนินสะดวก มีปายแสดงขอควรปฏิบัติและขอหามของการนั่งเรือชมตลาด
น้ําดําเนินสะดวกแกนักทองเที่ยวเพื่อความปลอดภัยของนักทองเที่ยว และมีแผนที่ตลาดน้ําดําเนิน
สะดวกเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวอีกทางหนึ่งดวย
กกกกกกกก3. ดานคาใชจาย
กกกกกกกกจากการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับปานกลาง เนื่องจากราคาคาบริการหรือราคาสินคาสวนใหญเปนราคาสําหรับนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศ จึงทําใหนักทองเที่ยวชาวไทยเห็นวาสินคาหรือการบริการนั้นมีราคาสูงกวาปกติของ
สินคาหรือบริการที่เคยรับบริการ ทางตลาดน้ําดําเนินสะดวก ควรมีการปรับปรุงราคาเปนกลางให
เหมาะสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกดวย
กกกกกกกก4. ดานการใหบริการของผูจัดจําหนายสินคาและผูใหบริการ
กกกกกกกกจากการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจในการให
บริการของผูจัดจําหนายสินคาและผูใหบริการ ไมวาจะเปนการบริการตอนรับที่เต็มใจเสนอสินคา
หรือการบริการแกลูกคา ความมีมนุษยสัมพันธ มารยาท ความสุภาพและบุคลิกภาพของผูจัด
จําหนายสินคาและผูใหบริการอยูในระดับที่นักทองเที่ยวพอใจ อีกทั้งผูจัดจําหนายสินคาและผูให
บริการมีทักษะความสามารถในดานภาษาอังกฤษ สื่อสารโตตอบกับนักทองเที่ยวชาวตางประเทศได
อยางดี แตนักทองเที่ยวบางคนไมมีทักษะทางดานภาษาอังกฤษที่ดี จึงไมสามารถโตตอบสื่อสารกัน
ได ทางตลาดน้ําดําเนินสะดวกควรจัดอบรมสอนทักษะภาษาอื่นๆที่มีความสําคัญแกผูจัดจําหนาย
สินคาและผูใหบริการ เพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้น
กกกกกกกก5. ดานภาพโดยรวมของความพึงพอใจที่มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก
กกกกกกกกจากการศึกษาพบวานักทองเที่ยวที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจในภาพ
โดยรวมของความพึงพอใจที่มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวกอยูในระดับมาก ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการ
ทํางานที่มีมาตรฐานของตลาดน้ําดําเนินสะดวกไดเปนอยางดี และทางตลาดน้ําดําเนินสะดวกตอง
รักษามาตรฐานนี้เอาไวพรอมทั้งพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป

46
กกกกกกกกข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
กกกกกกกก1. ควรมีการสัมภาษณเชิงลึก กับผูที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
เพื่อจะไดเปนขอมูลของความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวกที่ละเอียดมาก
ขึ้นในการทําการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
2. ควรเพิ่มตัวแปรอื่นๆ รวมดวย เชน กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ
เนื่องจากขอมูลที่ไดอาจจะไมมีน้ําหนักเพียงพอที่จะอธิบายถึงความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอ
ตลาดน้ําดําเนินสะดวกไดชัดเจนขึ้น
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ภาคผนวก

แบบสอบถาม
เรื่อง ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
คําชี้แจง
กกกกกกกก1. แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งในการศึกษารายวิชาสัมมนาทางธุรกิจ ตามหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี
กกกกกกกก2. ผูศึกษาขอทราบขอมูลเพื่อนําไปใชประโยชนในการศึกษาเทานั้น จึงขอความกรุณา
ตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง
กกกกกกกก3. แบบสอบถาม ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
กกกกกกกก ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
กกกกกกกก ตอนที่ 2 พฤติกรรมการทองเที่ยว
กกกกกกกก ตอ นที่ 3 ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก
กกกกกกกก ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะ

ขอขอบพระคุณทุกทาน
อภิญญา สุดสายธง
ผูศึกษา

ส่ วนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชอง ( ) ที่ตรงกับขอมูลของทานเพียงคําตอบเดียว
1. เพศ

( ) ชาย

( ) หญิง

( ) 15 - 25 ป
( ) 35 – 50 ป
( ) มากกวา 60 ปขึ้นไป

( ) 26 – 34 ป
( ) 51 – 60 ป

2 .อายุ

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 ( ) อื่นๆระบุ..............................
6. รายไดหลักตอเดือน
( ) ไมเกิน
5,000 บาท ( )
( ) 10,001 – 15,000 บาท ( )
( )
20,001 – 25,000 บาท ( )

5,001 – 10,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
25,000 บาทขึ้นไป

ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการท่ องเทีย่ ว
กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชอง ( ) ที่ตรงกับขอมูลของทานเพียงขอเดียว
1. ทานเปนนักทองเที่ยวจากจังหวัดใด
( ) กรุงเทพมหานคร ( ) จังหวัดในภาคเหนือ
( ) จังหวัดในภาคกลาง ( ) จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
( ) จังหวัดในภาคใต ( ) จังหวัดในภาคตะวันออก
2. ทานทราบขอมูลเกี่ยวกับตลาดน้ําดําเนินสะดวกจากสื่อใด (สามารถตอบไดมากกวา1ขอ)
( ) โทรทัศน ( ) วิทยุ
( ) หนังสือพิมพ ( ) วารสาร สิ่งพิมพ
( ) อินเตอรเน็ต ( ) คนรูจัก
( ) อื่นๆ ระบุ..........................................
3. ลักษณะการเดินทางทองเที่ยวในประเทศ สวนใหญ
( ) เดินทางดวยตัวเอง
( ) ไปกับบริษัททัวร
( ) ซื้อทัวรบางบาง
ครั้ง
4. พาหนะสวนใหญที่ใชในการเดินทางทองเที่ยวในประเทศ
( ) รถยนตสวนตัว ( ) รถทัวร/รถโดยสาร
( ) รถไฟ ( ) เครื่องบิน
( ) รถตู/รถเชา ( ) อื่น ๆ
ระบุ................................
5. ทานเดินทางทองเที่ยวในประเทศกับคนกลุมใดบอยที่สุด
( )
เดินทางคนเดียว ( )
ครอบครัว
( ) ญาติ
( )
คูรัก
( )
เพื่อนที่เรียน/ที่ทํางาน ( )
อื่น ๆ ระบุ................................

6. ทานเดินทางมาตลาดน้ําดําเนินสะดวกดวยวิธีใด
( ) รถยนตสวนตัว
( ) รถตู/รถเชา

( ) รถทัวร/รถโดยสาร
( ) อื่น ๆ ระบุ................................

7. คาใชจายในการเดินทางทองเที่ยวครั้งนี้
( ) ไมเกิน
1,000 บาท ( )
( )
3,001 – 5,000 บาท

1,001 – 3,000 บาท
( ) 5,001 บาทขึ้นไป

ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
โปรดระบุความพึงพอใจของทานที่มีตอตลาดน้ําดําเนินสะดวก ในหัวขอตางๆ ตามระดับความ
พึงพอใจและทําเครื่องหมาย ในชองระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
หัวข้ อความพึงพอใจ
1. ด้ านสถานที่
- ปายบอกทางเขาตลาดน้ําดําเนินสะดวก
- สภาพเสนทางของทางเขาตลาดน้ําดําเนิน
สะดวก
- สถานที่จอดรถ
- สภาพของน้ําในคลองดําเนินสะดวก
- ความสะอาดของหองน้ํา
- สภาพแวดลอมโดยรอบตลาดน้ําดําเนินสะดวก
2. ด้ านกิจกรรม
- การนั่งเรือชมตลาดน้ําดําเนินสะดวก
- ระยะเวลาการนั่งเรือชมตลาดน้ําดําเนินสะดวก
- ความปลอดภัยในการนั่งเรือ
- จํานวนรานคาที่ใหบริการ
- ประเภทของสินคา
- การจัดวางสินคา

ระดับความพึงพอใจ
มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

หัวข้ อความพึงพอใจ
3. ด้ านค่ าใช้ จ่าย
- ราคาคานั่งเรือชมตลาดน้ําดําเนินสะดวก
- ราคาจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม
- ราคาจําหนายสินคาของฝาก
- ราคาคาบริการหองน้ํา
- ราคาคาบริการที่จอดรถ
4. ด้ านการให้ บริการของผู้จัดจําหน่ ายสิ นค้ า
และผู้ให้ บริการ
- การบริการตอนรับ
- มนุษยสัมพันธของผูจัดจําหนายสินคาและ
ผูใหบริการ
- มารยาทและความสุภาพของผูจัดจําหนายสินคา
และผูใหบริการ
- บุคลิกภาพของผูจัดจําหนายสินคาและ
ผูใหบริการ
5. ภาพโดยรวมของความพึงพอใจทีม่ ีต่อ
ตลาดนํา้ ดําเนินสะดวก

มากทีส่ ุ ด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

ตอนที่ 4 ข้ อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง

ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู

นางสาวอภิญญา สุดสายธง
82/2 หมูที่ 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

