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 ระหวา่งช่วงอาย ุ         141 

       4.29  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 
 เดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นวฒันธรรมและวถีิชีวติเป็นรายคู่ 
 ระหวา่งระดบัการศึกษา        142 

       4.30  ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทาง 
 มาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นราคา สินคา้และบริการ จ าแนกตามปัจจยั 
 ประชากรศาสตร์         143 

       4.31  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 
 เดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นราคา สินคา้และบริการเป็นรายคู่ 
 ระหวา่งช่วงอาย ุ         145 

       4.32  ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทาง 
  มาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามปัจจยั  

 ประชากรศาสตร์         145 
       4.33  ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทาง 

 มาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นความตอ้งการส่วนบุคคล จ าแนกตามปัจจยั 
 ประชากรศาสตร์         147 

       4.34  ผลการทดสอบสมมติฐานของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียว 
  ตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัในภาพรวม จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์   151 

DPU



 

ฐ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางที ่
       4.35  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อการ 

 เดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัในภาพรวมเป็นรายคู่ระหวา่งระดบั 
 การศึกษา          153 

       4.36  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อการ 
 เดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัในภาพรวมเป็นรายคู่ระหวา่งภูมิล าเนา  154 

       4.37  ผลการทดสอบสมมติฐานของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียว 
  ตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัในภาพรวม จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์   155 
       4.38  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการ 
 เดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัในภาพรวมเป็นรายคู่ระหวา่งช่วงอาย ุ  157 
       4.39  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการ 
 เดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัในภาพรวมเป็นรายคู่ระหวา่งระดบั 
 การศึกษา          157 
       4.40  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการ 
 เดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัในภาพรวมเป็นรายคู่ระหวา่งช่วงอาชีพ  158 
       4.41  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการ 
 เดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัในภาพรวมเป็นรายคู่ระหวา่งช่วงรายได ้  159 
       4.42  ผลการทดสอบสมมติฐานของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียว 
 ตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียวจ าแนกตามปัจจยั 
 ประชากรศาสตร์         161 
       4.43  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อการ 
  เดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็นรายคู่ 

 ระหวา่งอาย ุ          163 
       4.44  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อการ 

 เดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็นรายคู่ 
 ระหวา่งภูมิล าเนา         163 

 

DPU



 

ฑ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางที ่
       4.45  ผลการทดสอบสมมติฐานของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียว 
 ตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียวจ าแนกตามปัจจยั 
 ประชากรศาสตร์         164 
       4.46  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการ 

 เดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็นรายคู่ 
 ระหวา่งระดบัการศึกษา        166 

       4.47  ผลการทดสอบสมมติฐานของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียว 
 ตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียว จ าแนก 
 ตามปัจจยัประชากรศาสตร์          167 

       4.48  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อการ 
 เดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่ง 
 ท่องเท่ียวเป็นรายคู่ระหวา่งอาย ุ        169 

       4.49  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อการ 
 เดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่ง 
 ท่องเท่ียวเป็นรายคู่ระหวา่งระดบัการศึกษา      170 

       4.50  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อการ 
 เดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่ง 
 ท่องเท่ียวเป็นรายคู่ระหวา่งภูมิล าเนา       171 

       4.51  ผลการทดสอบสมมติฐานของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียว 
 ตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียว จ าแนก 
 ตามปัจจยัประชากรศาสตร์          171 

       4.52  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการ 
 เดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่ง 
 เป็นรายคู่ระหวา่งช่วงอาย ุ       174 
 
 

DPU



 

ฒ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางที ่
       4.53  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการ 

 เดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่ง 
 เป็นรายคู่ระหวา่งสถานภาพ        174 

       4.54  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการ 
 เดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่ง 
 เป็นรายคู่ระหวา่งระดบัการศึกษา       175 

       4.55  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการ 
 เดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่ง 
 เป็นรายคู่ระหวา่งอาชีพ         176 

       4.56  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการ 
 เดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่ง 
 เป็นรายคู่ระหวา่งรายได ้       177 

       4.57  ผลการทดสอบสมมติฐานของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียว 
 ตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่ง จ าแนก 
 ตามปัจจยัประชากรศาสตร์        179 

       4.58  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อการ 
 เดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการ 
 เขา้ถึงแหล่งเป็นรายคู่ระหวา่งภูมิล าเนา       181 
       4.59  ผลการทดสอบสมมติฐานของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียว 

 ตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่ง จ าแนก 
 ตามปัจจยัประชากรศาสตร์        182 

       4.60  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการ 
 เดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการ 
 เขา้ถึงแหล่งเป็นรายคู่ระหวา่งช่วงอาย ุ       184 

           
 

DPU



 

ณ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางที ่
       4.61  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการ 
 เดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการ 
 เขา้ถึงแหล่งเป็นรายคู่ระหวา่งระดบัการศึกษา      185 
       4.62  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการ 

  เดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการ 
  เขา้ถึงแหล่งเป็นรายคู่ระหวา่งอาชีพ       186 

       4.63  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการ 
  เดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการ 
  เขา้ถึงแหล่งเป็นรายคู่ระหวา่งรายได ้      187 

       4.64  ผลการทดสอบสมมติฐานของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียว 
 ตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว จ าแนกตามปัจจยั 
 ประชากรศาสตร์         188 
       4.65  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อการ 

  เดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวเป็นรายคู่ 
  ระหวา่งระหวา่งระดบัการศึกษา        190 

       4.66  ผลการทดสอบสมมติฐานของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียว 
 ตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว จ าแนกตามปัจจยั 
 ประชากรศาสตร์         191 
       4.67  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการ 

  เดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวเป็นรายคู่ 
  ระหวา่งช่วงอาย ุ        193 

       4.68  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการ 
  เดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวเป็นรายคู่ 
  ระหวา่งระดบัการศึกษา        193 
 
 

DPU



 

ด 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางที ่
       4.69  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการ 

  เดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวเป็นรายคู่ 
  ระหวา่งอาชีพ          194 

       4.70  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการ 
  เดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวเป็นรายคู่ 
  ระหวา่งรายได ้         195 

       4.71  สถิติเบ้ืองตน้ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวตลาดน ้า 
 ในเขตตล่ิงชนั          198 

       4.72  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 
 เดินทางท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั       199 
       4.73  ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีหน่ึงของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงค์การศึกษาดงัน้ี 1) เพื่อส ารวจพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษา
ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเท่ียวตลาด
น ้าในเขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยต่อการเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 4) เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียวเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาและการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชันร่วมกนั โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณจากการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากแบบสอบถามนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั จ านวน 400 
คน และวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ โดยการใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึกผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง จ านวน 17 คน สถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลมี 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน โดยสถิติเชิง
พรรณนาจะใชค้่าแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนสถิติเชิงอนุมานท่ีใชเ้พื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
โดยวิธีการทดสอบค่าความแตกต่างแบบที (T-test) สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) และเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ี  1 (First Order Confirmatory 
Factor Analysis: CFA) 

ผลการศึกษาพบว่า  นักท่องเ ท่ียวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเ ท่ียวท่ี เ ดินทางมาจาก
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นนกัท่องเท่ียวเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีช่วงอายุต  ่ากว่า 25 ปี สถานภาพ
โสด ระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้ไม่ไดป้ระกอบอาชีพและมีรายได้
เฉล่ียระหวา่ง 10,000 บาท หรือต ่ากวา่ ทั้งน้ี ในดา้นของพฤติกรรมการท่องเท่ียว พบวา่ นกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้เคยเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัแลว้ โดยส่วนใหญ่เดินทางมากบัญาติ
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หรือบุคคลในครอบครัว และจะใช้วิธีการขบัรถส่วนตวัมาเอง นอกจากน้ี พบว่า บุคคลท่ีมีส่วน
ส าคญัต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชันมากท่ีสุด คือ ญาติหรือบุคคลใน
ครอบครัว และจะทราบขอ้มูลการท่องเท่ียวจากค าแนะน าของเพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลใน
ครอบครัวมากท่ีสุด 

ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวไทยเก่ียวกบัปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชัน พบว่า ปัจจยัท่ีนักท่องเท่ียวให้
ค่าเฉล่ียความส าคญัต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้น
ส่ิงอ านวยความสะดวก รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นราคา สินคา้และบริการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ด้านความตอ้งการส่วนบุคคล ด้านวฒันธรรมและวิถีชีวิต ด้านสถานท่ีและการ
เขา้ถึงแหล่ง และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ทั้งน้ี ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั
อนัดบัท่ีหน่ึง (CFA) พบวา่ ปัจจยัขา้งตน้ทั้งหมดลว้นเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการ
เดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัของนกัท่องเท่ียว 

ผลการศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจ พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียว
ตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัใหค้วามคาดหวงัระดบัมากในทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียความคาดหวงัมาก
ท่ีสุด คือ ดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียว ในขณะท่ี การศึกษาความพึงพอใจ พบวา่ 
นกัท่องเท่ียวมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจระดบัมากในด้านทรัพยากรการท่องเท่ียว ดา้นกายภาพและ
ส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียว และดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว ยกเวน้ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก
และการเขา้ถึงแหล่ง ท่ีพบวา่นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

จากความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวและผูมี้ส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วน สามารถสรุป
ประเด็นขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั
ร่วมกนัได ้4 ประเด็น คือ 1) ดา้นการพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียว ควรมีการดูแลรักษาและพฒันา
ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัอย่างเหมาะสม 2) ดา้นการบริหาร
จดัการ ควรมีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งชดัเจน ในการ
บริหารจดัการดา้นต่างๆ 3) ดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ควรมีการสร้างการรับรู้ไปยงัผู ้
มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนในเร่ืองการพฒันาการท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วมโดยแทจ้ริง และ 4) ดา้น
กิจกรรมและการเรียนรู้ ควรมีการก าหนดกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีส่วนสนบัสนุนให้เกิดการเรียนรู้
และสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งชุมชนกบัผูม้าเยอืน 
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ABSTRACT 

 
The purposes of this thesis are : 1) to survey the travel behavior of Thai tourists 

traveling to the floating markets in Talingchan district; 2) to study the key factors influencing 
Thai tourists’ decision to visit the floating markets in Talingchan district; 3) to study the 
expectations and satisfaction of Thai tourists traveling to the floating markets in Talingchan 
district; and 4) to explore the opinions of tourism stakeholders regarding tourism development 
and promotion of floating markets in Talingchan district. The samples for this research were 
obtained by using the questionnaire consisting of 400 Thai tourists during their traveling in the 
floating markets and in-depth interviews with 17 involved people. The statistics used are 
descriptive and inferential statistics. The descriptive statistics employed consists of frequency, 
percentage, mean and standard deviation. Inferential statistics that were used to test the 
hypothesis are T-test analysis, analysis of variance (One-way ANOVA) and the first order 
confirmatory factor analysis (CFA). 

The research findings indicated that most visitors are from Bangkok. The majority of 
tourists visiting the floating markets in Talingchan district are female, under 25 years old, single, 
with level of undergraduate education; most of them are unemployed and their average income is 
10,000 baht or less. 

In terms of travel behavior, most of them were repeated travellers, traveling with 
relatives or family and visiting the floating markets by their own cars; while those who influence 
their travel decision were their relatives and family members. It is interesting to note that these 
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visitors received tourism information and advice from their friends, colleagues and family 
members. 

Based on the factor analysis, it was found that the most important factors influencing 
their visiting decision were amenities, whereas the second-most important factors including 
pricing, products and services, tourism resources and environment, individual needs, culture and 
ways of life, tourism sites and accessibility and tourism promotion, respectively. However, the 
outcome of CFA indicated that all of the above factors are influencing factors for their decision to 
visit the floating markets in Talingchan district. 

The research discovered that the visitors expectations, on the average, were at high 
level, the same as with their satisfaction which was at high level too. Nevertheless, it was found 
that the level of tourists’ satisfaction with amenities was at the medium.  

It was recommended and suggested that the individuals and parties concerned should 
take the following actions in order to conserve and develop the floating markets in a sustainable 
manners : 1) To properly and effectively look after the floating markets; 2) To clearly and 
specifically delegate authorized personnel; 3) To seriously encourage and support local 
participation, and 4) To come up with learning and tourism-related activities so that the good  
understanding and sharing experience between the hosts and visitors can be successfully 
accomplished. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1  ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่มีการขยายตัวสูง และมีบทบาท
ส าคัญในระบบเศรษฐกิจและสังคมของหลายประเทศทั่วโลก และเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญน ามาซึ่ง
เงินตราทั้งในและระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในภาคการผลิต 
การบริการ การสร้างงาน สร้างอาชีพ (Rosentraub & Joo, 2009) และช่วยให้เกิดการกระจายความ
เจริญไปสู่ภูมิภาค (Harris, 2009) นอกจากนี้ การท่องเที่ยวยังมีส่วนส าคัญที่ก่อให้เกิดธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย อาทิ ธุรกิจโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ธุรกิจการคมนาคมขนส่ง ธุรกิจการค้าของ
ที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง และมีผลส าคัญต่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงการค้า
และการลงทุนซึ่งเป็นส่วนส่งเสริมที่ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องโดยจากการคาดการณ์ของ
องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ได้พยากรณ์ว่าเมื่อถึงปี พ.ศ.2563 จะมีนักท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศจ านวน 1,600 ล้านคน ภูมิภาคที่มีแนวโน้มเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม คือ ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกและแปซิฟิคและกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวแห่ง
ใหม่ที่มีผู้นิยมเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยมีนักท่องเที่ยวเป็น 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยว
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (UNWTO, 2007) จากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีจ านวนนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นโดยเป็นการเติบโตในอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว  ท าให้ทุกประเทศทั่วโลกต่าง
ให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และเร่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับจ านวนนักท่องเที่ยว เกือบทุกประเทศให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
ตลอดจนมีการท าการตลาดให้แหล่งท่องเที่ยวในประเทศของตนเพื่อให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วโลก 

1.1.1  ศักยภาพทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
 บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2539) กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพทางด้าน
การท่องเที่ยวสูง เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่มากมายหลายประเภท อาทิ แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้นล้วนแต่เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
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ชาวต่างชาติ จึงท าให้อัตราการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมากในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา และเมื่อได้ท าการ
เปรียบเทียบศักยภาพด้านการท่องเที่ยวใน 124 ประเทศพบว่า ประเทศไทยมีอันดับที่ดีขึ้น โดยในปี 
2550 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 43 ของโลก ปี 2551 ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 42 ของโลก และปี 
2552 ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 39 ของโลก (World Economic Forum, 2009) แม้ว่าประเทศไทยต้อง
เผชิญกับความเสี่ยงและวิกฤตในหลายด้านในช่วงระหว่างปี 2553 จนส่งผลให้ในปี 2554 มีการขยับ
อันดับลงเล็กน้อย คือเป็นอันดับที่ 41 ของโลก (World Economic Forum, 2011) อย่างไรก็ตาม 
ประเทศไทยยังเป็นที่ยอมรับเร่ืองการท่องเที่ยวในด้านทรัพยากรมนุษย์  ธรรมชาติ และวัฒนธรรม 
ความคุ้มค่าด้านราคา และความดึงดูดใจให้เดินทางมาท่องเที่ยว และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
อ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (ตารางที่ 1.1) 
 
ตารางที่ 1.1  เปรียบเทียบศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของไทยระหว่าง พ.ศ. 2550 - 2554 
 

อันดับ 

ปี ดัชนีภาพรวม 
ดัชนีความพร้อมของ
ภาครัฐ (กฎ ระเบียบ 
บริการพื้นฐาน) 

ดัชนีความพร้อมของ
ภาคธุรกิจ 

ดัชนีความพร้อมของ
ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว 

2550 43 41 35 59 
2551 42 63 42 30 
2552 39 70 40 19 
2553 n/a n/a n/a n/a 
2554 41 77 43 21 

 
ที่มา:  จาก http://www.weforum.org, สืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2554 

   
1.1.2  บทบาทของการท่องเที่ยวต่อการพัฒนาประเทศ 

การท่องเที่ยว จึงถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ส าคัญของประเทศไทย ซึ่งส่งผลต่อ
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้สามารถเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ในสภาวะที่
ประเทศไทยต้องประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดจากผลกระทบทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ เช่น ภัยธรณีพิบัติทางธรรมชาติ (สึนามิ) ปลายปี 2547 เหตุการณ์ความรุนแรงใน 3 จังหวัด
ภาคใต้ ในปี 2548 โรคไข้หวัดนก ในปี 2549 โรคระบาดทางเดินหายใจ (SARS) ในปี 2551 โรคไข้ 
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หวัดใหญ่ 2009 เหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองในประเทศไทย ในปี 2552 และ 2553 (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2554) ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 

อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวก็มีบทบาทส าคัญในการเป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่น ามา
ช่วยบรรเทาความรุนแรงของผลจากภาวะวิกฤติเหล่านั้นให้กับประเทศไทย โดยมีรายได้เป็นอันดับ
ต้นๆ โดยในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศในรูปเงินตราต่างประเทศปีละหลายแสนล้าน
บาท และยังสามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าภาคผลิตและบริการอ่ืนๆ เห็น
ได้จากสถิติรายได้จากการท่องเที่ยวระหว่างปี 2548-2553 พบว่า ประเทศไทยมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 367,380.36 ล้านบาท ในปี 2548 เป็น 585,961.80 ล้านบาท ในปี 
2553 ซึ่งนับว่าเป็นปีที่ประเทศไทยมีรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวสูงที่สุด เมื่อเทียบกับรายได้ที่เกิด
จากการส่งออกสินค้าและภาคอุตสาหกรรมอ่ืน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554) ซึ่งสอดคล้อง
กับสถิติจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยระหว่างปี  2548-2553 มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองจาก 11,516,936 คน ในปี 2548 เป็น 15,841,683 คน ในปี 2553 หรือ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละประมาณ 9 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมร้อยละ 5 
ต่อปี นับได้ว่าปี 2553 เป็นปีที่ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวสูงที่สุดถึงจ านวน 15.84 ล้านคน (กรมการ
ท่องเที่ยว, 2554) 

ในขณะที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประกาศเร่ืองแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 128 ตอนพิเศษ 67 ง 
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2554 โดยเนื้อหาตอนหนึ่งกล่าวไว้เกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มทางด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งสอดคล้องกับสถิติจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ที่กล่าวไว้
เบื้องต้นว่า “แม้ประเทศไทยจะประสบกับปัญหาและวิกฤตด้านการท่องเที่ยวซึ่งส่งผลกระทบต่อ
จ านวนและรายได้ของนักท่องเที่ยวในช่วงวิกฤต และหลังเกิดวิกฤต แต่ก็พบว่าภายหลังจากวิกฤต
ผ่านพ้นไปอัตราการเติบโตจะกลับไปอยู่ในระดับเดิม” (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554) และ
สอดคล้องกับแนวคิดของสมบัติ กาญจนกิจ (2544) ที่ว่า “การท่องเที่ยวจึงยังคงเป็นแหล่งรายได้
หลักที่ส าคัญที่จะมาช่วยการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศชาติหลังวิกฤตการณ์ต่างๆ ได้”  
 นอกจากนี้ ในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 ฉบับดังกล่าวยังสรุป
ถึงแนวโน้มเกี่ยวกับการเดินทางภายในประเทศของนักท่องเที่ยวไทยว่ายังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็น
ผลมาจากการที่รัฐบาลไทยได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างจริงจังในช่วงหลายปีที่ผ่าน
มา ทั้งนี้ คาดว่าการท่องเที่ยวภายในประเทศจะมีส่วนกระจายรายได้สู่พื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดย
แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต 
พัทยา ระยอง และกาญจนบุรี  
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1.1.3  รูปแบบของการท่องเที่ยวโลกกับการท่องเที่ยวไทย 
จากสถานการณ์การท่องเที่ยวโลกและสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยจาก

อดีตถึงในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะการเดินทางของนักท่องเที่ยว
และการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ อาทิ เมื่อได้รับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า นักท่องเที่ยวจะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวอย่าง
ระมัดระวัง และค านึงถึงความคุ้มค่าเงินมากขึ้น นิยมเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้  โดยเลือกเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศหรือภายในภูมิภาคเดียวกันมากขึ้น นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มสนใจการ
ท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health 
Tourism) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย  (Adventure Tourism) การท่องเที่ยวเชิงศาสนา (Spiritual 
Tourism) การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports 
Tourism) เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากความต้องการที่จะเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างกันใน
แต่ละคร้ัง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554)  
 นอกจากนี้ กระแสการท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้ความสนใจต่อสิ่งแวดล้อม หรือที่
เรียกว่า “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” (Ecotourism) ก็ก าลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นการท่องเที่ยวทางเลือก (Alternative Tourism) รูปแบบใหม่ที่
ผสมผสานระหว่างการท่องเที่ยวและการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมให้สามารถ
ด าเนินไปพร้อมกันได้ โดยจะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติและเรียนรู้วัฒนธรรม
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง (Swarbrook, 1999) โดยสุวันชัย หวนนากลาง (2548) กล่าวว่า รูปแบบการ
ท่องเที่ยวทางเลือกนั้นจะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาสภาพแวดล้อม มรดกทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของชาวบ้านในแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างดีโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) โดยสรุปแล้ว 
ลักษณะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้นจะมุ่งเน้นแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ค านึงถึง
สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นฐานทรัพยากรของพื้นที่ท่องเที่ยว และขีดความสามารถการรองรับของธรรมชาติ 
ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว
เป็นส าคัญ  

1.1.4  แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ตระหนักถึงประโยชน์จากการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน จึงรับน าแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็นผลมาจากการประชุมสุดยอดโลก (Earth 
Summit) ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ในปี ค.ศ.1992 สู่การปรับใช้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับที่ 8 และฉบับที่ 9 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2540 , 2545) ซึ่งเน้นบทบาทการพัฒนาชุมชนตลอดจนการกระจายอ านาจและรายได้สู่ท้องถิ่น  โดย
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เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน คือ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และ
น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเคร่ืองมือช่วยพัฒนาให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สืบเนื่อง
มายังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 10 ที่มีวิสัยทัศน์ ที่เน้นให้ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” 
และสร้างความสมดุลระหว่างทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคมและทุนทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม, 2549) ทั้งนี้ ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และวิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี 2570 คือเน้นให้ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” (ส านักงานคณะ 
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553) ควบคู่กับกระบวนทรรศน์การพัฒนาแบบ
องค์รวมและเกิดการบูรณาการการท างานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการผลักดันให้มีการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว เพื่อน าไปสู่เป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยวโดยค านึงถึงความสมดุลและยั่งยืนต่อไป 

1.1.5  กระแสนิยมการท่องเที่ยวตลาดน้ าในประเทศไทย 
จากแนวคิดของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม

ที่สกัดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 8-11 นั้น จึงน ามาซึ่งแนวโน้มทางการตลาดท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นไปยังชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนมากขึ้น ประกอบกับกระแสความนิยม
และความต้องการย้อนกลับไปหาอดีตเมื่อคร้ังสมัยวัยเยาว์ สมัยคุณปู่คุณย่า หรือที่เรียกว่า “การ
ท่องเที่ยวแบบถวิลหาอดีต” (Nostalgia Tourism) การได้เข้าไปสัมผัสกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตของ
ชุมชน อยู่กับธรรมชาตินั้นจึงมีมากขึ้น ซึ่งจากการจ าแนกจังหวัดตามกลุ่มท่องเที่ยว 8 กลุ่มท่องเที่ยว
ของประเทศไทย (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554) พบว่า แหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะการ
ท่องเที่ยวแบบถวิลหาอดีต สัมผัสวิถีชีวิตชนบท และธรรมชาตินั้นส่วนใหญ่ถูกจัดไว้ในกลุ่ม
ท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าภาคกลาง ซึ่งในบรรดาแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองการท่องเที่ยว
ในลักษณะดังกล่าวได้อย่างชัดเจนนั้น คือ “ตลาดน้ า”  
 ตลาดน้ าจึงจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ส าคัญ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของวิถีชีวิตที่มีเสน่ห์ความเป็นไทยของคนใน
สมัยก่อนที่ผูกพันกับสายน้ าตลอดมา โดยเฉพาะการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยที่นิยมการตั้งบ้านเรือนตาม
แหล่งน้ าล าคลอง (สุมนฑา หลบภัย, 2543) ตลาดน้ าจึงมิเพียงเป็นศูนย์รวมของผู้คนในสมัยแต่ยังใช้
เป็นสถานที่พบปะ ซื้อขายและแลกเปลี่ยนสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรและหัตถกรรมต่างๆ ดังนั้น 
ภาพการใช้ชีวิตในอดีตจึงได้ถูกน ามาสร้างเป็นจุดขายเพื่อเป็นจุดดึงดูดความสนใจทางการท่องเที่ยว
ทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวชาวต่างชาติ ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถที่จะท า
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต รวมทั้งขนบธรรมเนียม
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ประเพณี โบราณสถานและโบราณวัตถุต่างๆ ที่งดงามไว้ให้คงอยู่ต่อยั่งยืนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานใน
อนาคต  
 กรุงเทพมหานครเป็นจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศไทย 
เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาเยือนได้ปีหนึ่งไม่ต่ ากว่า 10 ล้าน
คน (กรมการท่องเที่ยว, 2554) และจากข้อมูลสถิติจ านวนผู้มาเยี่ยมเยือนกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
สถานที่ท่องเที่ยวย้อนหลัง พบว่า ตลาดน้ าเป็นแหล่งท่องเที่ยว 1 ใน 9 อันดับแรกของกรุงเทพมหานคร 
ที่มีผู้นิยมมาท่องเที่ยวรองจาก วัดพระแก้ว วัดโพธิ์ สวนสยาม ห้างสรรพสินค้า สวนจตุจักร สวน
สัตว์ดุสิต (มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย, 2549: 3-16)  
 ปัจจุบัน ตลาดน้ าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
ในกรุงเทพมหานคร คือ ตลาดน้ าตลิ่งชัน ซึ่งเป็นตลาดน้ าเก่าแก่ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวเมือง
กรุงเทพมหานคร และตลาดน้ าอีกสองแห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตตลิ่งชันเช่นเดียวกับตลาดน้ าตลิ่งชัน 
คือ ตลาดน้ าคลองลัดมะยมและตลาดน้ าวัดสะพาน ซึ่งทั้งสองแห่งนี้ เป็นตลาดน้ าแห่งใหม่ที่เปิดตัว
ได้ไม่นาน และก าลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตอบรับกระแสการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในปัจจุบัน อีกทั้ง นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกันได้ทั้ง
เส้นทางบกและทางน้ า นับได้ว่าตลาดน้ าทั้ง 3 แห่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจของ
นักท่องเที่ยวในปัจจุบัน 
 อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผู้รับผิดชอบ
โดยตรงในด้านการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวได้ร่วมกับหลายหน่วยงานในการจัดท าแผนและ
ก าหนดยุทธศาสตร์ต่างๆ มากมายในหลากหลายมิติให้มีการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมและทุกสิ่งที่เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวอันเป็น
แนวทางสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน (UNWTO, 2011a) โดยการจัดโครงการการพัฒนาปรับปรุงสถานที่
ท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์และท ากิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวแบบถวิลหาอดีตภาค
กลาง ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายให้กับตลาดน้ าเป็นจุดดึงดูดทางการท่องเที่ยว
ที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่ง ในขณะที่ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคน
ปัจจุบัน) ได้ด าเนินโครงการจัดท าแผนแม่บทฟื้นฟูและพัฒนาเส้นทางเดินเรือย่านฝั่งธนบุรีเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ระยะที่ 1 ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการให้เป็นรูปธรรมภายในปี 2554 อาทิ การ
ปรับปรุงท่าเรือตามมาตรฐานสากล ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ จัดสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก
และติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและผู้สัญจรทางน้ า เพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ตลาดน้ าตลิ่งชันและตลาดน้ าโดยรอบ  รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ใน
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พื้นที่ข้างเคียงสู่การเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวของโลก โดยมีเส้นทางน าร่อง 2 เส้นทาง ประกอบ 
ด้วย 1) เส้นทางล่องคลองประวัติศาสตร์แม่น้ าเจ้าพระยาสายเก่า (คลองบางกอกน้อย-คลองชักพระ-
คลองบางกอกใหญ่) 2) เส้นทางท่องเที่ยวตลาดน้ า 3 แห่ง ได้แก่ ตลาดน้ าตลิ่งชัน ตลาดน้ าคลองวัด
มะยม และตลาดน้ าวัดสะพาน โดยใช้เส้นทางคลองชักพระ คลองบางพรม คลองลัดมะยม และคลอง
บางน้อย (กองประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร, 2554) นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้มีการจัดท า
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554-2558 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบใน
การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครและเป้าหมายที่ส าคัญก็คือ “มุ่งสู่มหานครการ
ท่องเที่ยวที่ดีที่สุด” โดยเนื้อหาตอนหนึ่งในแผนดังกล่าวระบุว่า ตลาดน้ าตลิ่งชัน ตลาดน้ าคลองลัด
มะยมและตลาดน้ าวัดสะพานถูกจัดว่าเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่สุดในเขตลิ่งชัน และมี
ศักยภาพมากพอที่สามารถจัดท าเครือข่ายการท่องเที่ยวเชื่อมโยงของกรุงเทพมหานคร (กองการ
ท่องเที่ยว, 2555) ในแง่ของการตลาดการท่องเที่ยวและการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม
นั้นจะเห็นได้ว่าตลาดน้ าทั้ง 3 แห่ง เป็นตลาดน้ าที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น หากได้รับความ
ช่วยเหลือในการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการและการวาง
แผนการรองรับที่ดี รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทั้งจาก
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน คาดว่าจะสามารถท าให้การท่องเที่ยว   
ตลาดน้ าในเขตตลิ่งชันยกระดับเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของกรุงเทพมหานคร และ
เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในระดับสากลได้ในอนาคต  
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาที่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน 
เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนาคต โดยในเบื้องต้นการศึกษาวิจัยคร้ังนี้จ าเป็นที่จะต้องทราบข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวตลาด
น้ าทั้ง  3 แห่งด้วยวิธีวิเคราะห์ให้เห็นถึงภาพรวมของการท่องเที่ยวตลาดน้ า ในเขตตลิ่งชัน 
ขณะเดียวกัน ก็ท าให้ทราบว่าความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวตลาด
น้ าทั้ง 3 แห่งนั้นมีความแตกต่างกันหรือไม่ ทั้งนี้ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่เกิดจากการรับรู้
ในด้านต่างๆ นั้นจะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
การท่องเที่ยวในแต่ละแห่งได้ 
 ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยคร้ังนี้จะสามารถน าไปเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ใน
การก าหนดแนวทางการวางแผนพัฒนา การป้องกันผลกระทบและการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
ตลาดน้ าในเขตตลิ่งชันร่วมกัน เพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจพิเศษ (Special 
Interest Tourism) รวมทั้งจะช่วยท าให้สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้ตรงเป้าหมายและสามารถ
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ตอบสนองต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น จึง
เป็นที่มาของการศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว ความคาดหวัง
และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวตลาดน้ าในเขตตลิ่งชัน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อส ารวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน้ า
ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวตลาดน้ าในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเดินทางมา
ท่องเที่ยวตลาดน้ าในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ าในเขตตลิ่งชันร่วมกัน 
 
1.3  ตัวแปรของการวิจัย  

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ แบ่งได้ดังนี้ 
1.  ตัวแปรอิสระ  

 1)  ตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และภูมิล าเนา  
 2)  ตัวแปรปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 1) ปัจจัย
ด้านสถานที่และการเข้าถึงแหล่ง 2) ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3) ปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 4) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 5) ปัจจัยด้านราคา สินค้า และบริการ 6) ปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาด และ 7) ปัจจัยด้านความต้องการส่วนบุคคล  

2.  ตัวแปรตาม  
 1)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน้ า
ในเขตตลิ่งชัน ได้แก่ ตลาดน้ าตลิ่งชัน ตลาดน้ าคลองลัดมะยม และตลาดน้ าวัดสะพาน 
 2)  ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวตลาดน้ าในเขตตลิ่งชัน  
 3)  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวตลาดน้ าในเขตตลิ่งชัน  
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1.4  สมมติฐานของการวิจัย 
1.  นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันจะมีปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน้ าในเขตตลิ่งชันที่แตกต่างกัน 
2.  นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันจะมีความคาดหวังและความพึง

พอใจในการท่องเที่ยวตลาดน้ าในเขตตลิ่งชันที่แตกต่างกัน 
3.  ปัจจัยด้านสถานที่และการเข้าถึงแหล่งด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ด้านราคา สินค้าและบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด และ
ด้านความต้องการส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน้ าในเขต
ตลิ่งชันของนักท่องเที่ยว 
   
1.5  ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี ้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 
1.5.1  ด้านเนื้อหา ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยดึงดูดและปัจจัยผลักดัน รวมถึงแรงจูงใจในด้านต่างๆ 

โดยจะศึกษาถึงความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความส าคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน้ าในเขตตลิ่งชันและท าการทดสอบเพื่อ
ยืนยันว่าปัจจัยเหล่านั้นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวจริง นอกจากนี้ ยังส ารวจถึง
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ เช่น รูปแบบในการเดินทางมาท่องเที่ยว 
เหตุผลในการเดินทาง การเลือกกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ และอีกประเด็นที่ส าคัญ คือ ความ
คาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในด้านต่างๆ  ว่ามีความคาดหวังหรือ
ความพึงพอใจในในแต่ละด้านเป็นอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในเชิงพัฒนา ผู้วิจัยจะใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดน้ าทั้ง 3 แห่ง (Stakeholders) เพื่อเสนอความคิดเห็นและข้อ 
เสนอแนะเกี่ยวกับในการก าหนดแนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมทางการท่องเที่ยวของตลาดน้ า
ในเขตตลิ่งชันในภาพรวม 

1.5.2  ด้านประชากร ผู้วิจัยมุ่งศึกษานักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังตลาดน้ าใน
เขตตลิ่งชัน รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยว หรือเดินทางมาจาก
จังหวัดอ่ืน 

1.5.3  ด้านพื้นที่ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ตลาดน้ า
ตลิ่งชัน ตลาดน้ าคลองลัดมะยม และตลาดน้ าวัดสะพาน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยัง
เก็บข้อมูลในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ชุมชน ส านักงานเขตตลิ่งชัน การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ส านักงานกรุงเทพมหานคร กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 
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1.5.4  ด้านเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 12 เดือน (มิถุนายน 2554 ถึง 
พฤษภาคม 2555) 
 
1.6  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 

1.  ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน้ าใน
เขตตลิ่งชันแต่ละแห่งว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

2.  ท าให้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทาง
มาท่องเที่ยวตลาดน้ าในเขตตลิ่งชัน และปัจจัยเหล่านั้น เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทุก
ปัจจัยหรือไม่ 

3.  ท าให้ทราบถึงระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ เดินทางมา
ท่องเที่ยวตลาดน้ าในเขตตลิ่งชันทั้ง 3 แห่ง ว่านักท่องเที่ยวมีระดับความคาดหวังและความพึงพอใจ 
ก่อนและหลังที่เดินทางท่องเที่ยวตลาดน้ านั้นเป็นอย่างไร 

4.  ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตลาดน้ าในเขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

5.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ องค์กร และสมาคม สามารถน า
ผลการวิจัยและข้อค้นพบจากงานวิจัยมาเป็นประโยชน์ต่อการอ้างอิงหรือใช้เป็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยหรืองานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้ า
ในเขตพื้นที่ตลิ่งชันและในเขตพื้นที่อ่ืนๆ ได้ และน ามาปรับใช้กับยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดได้อย่างเหมาะสม 

6.  ท าให้ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในชุมชนตลาดน้ า หรือในเขตพื้นที่ตลาดน้ าในเขตตลิ่งชัน
ทั้ง 3 แห่ง เกิดการเรียนรู้และทราบถึงแนวทางในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม อันน าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคต 
 
1.7  นิยามศัพท์เฉพาะ 

ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและเป็นกรอบ
แนวคิดเบื้องต้นในการด าเนินงานวิจัยดังนี้ 

นักท่องเท่ียว (Tourist) หมายถึง นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว และมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยว อาทิ ชื่นชมสถานที่ท่องเที่ยว ลิ้มรส
หรือรับประทานอาหารท้องถิ่น พ านักในพื้นที่ สนทนาหรือร่วมท ากิจกรรมกับคนในท้องถิ่น และ
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ใช้บริการการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น น่ังเรือ หรือรถน าเที่ยวในพื้นที่ตลาดน้ าตลิ่งชัน ตลาดน้ าคลองลัด
มะยม และตลาดน้ าวัดสะพาน 

ตลาดน้ า (Floating Market) หมายถึง ตลาดแบบดั้งเดิมตามวิถีชีวิตของคนไทย ซึ่งเป็น
ตลาดที่มีการค้าขายในน้ าโดยอาศัยเรือ แพ เป็นพาหนะบรรทุกสินค้า จากประชนในพื้นที่ ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นในชีวิต เช่น อาหารสด อาหารคาวหวาน ผักผลไม้จากสวน 
และสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านต่างๆ ซึ่งน ามาขายตามแม่น้ าล าคลองหรือบริเวณที่เป็นแหล่งชุมชนที่มี
ผู้คนอาศัยอยู่ ในที่นี้หมายถึง ตลาดน้ าในเขตตลิ่งชัน 3 แห่ง ได้แก่ ตลาดน้ าตลิ่งชัน ตลาดน้ าคลอง
ลัดมะยม และตลาดน้ าวัดสะพาน 

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ (Conservation Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวที่ตระหนักถึง
คุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเพื่อที่นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมและ
เพลิดเพลิน คนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนมีความรู้ ความเข้าใจต่อสภาพธรรมชาติ สังคม 
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น และมีจิตส านึกต่อการรักษาคุณค่าของสภาพแวดล้อมใน
ชุมชนของท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม 

การท่องเท่ียวโดยชุมชน (Community Based Tourism - CBT) หมายถึง การท่องเที่ยวที่
ค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ก าหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดย
ชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้
มาเยือน (พจนา สวนศรี, 2546) 

การท่องเท่ียวทางเลือก (Alternative Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่
นักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้จริงๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองสถานที่ท่องเที่ยว ประเภทของที่พัก บริษัทน า
เที ่ยวและการจัดการ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ในแหล่งท่องเที ่ยว โดยการท่องเที ่ยวทางเลือก 
(Alternative Tourism) จะเป็นไปในลักษณะเพื่อศึกษาวิถีชีวิตและสัมผัสวัฒนธรรมชุมชน เพื่อการ
ผจญภัย รวมถึงการท่องเที่ยวในชนบทเพื่อศึกษาธรรมชาติ สภาพแวดล้อม หรือกิจกรรมต่ างๆ ซึ่ง
รูปแบบการท่องเที่ยวทางเลือกจะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาสภาพแวดล้อม มรดกทางวัฒนธรรม 
และวิถีชีวิตของชาวบ้านในแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างดีโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งนี้ 
จะเน้นที่จ านวนนักท่องเที่ยวจ านวนน้อย ไม่เหมือนกับการท่องเที่ยวแบบมวลชน (Mass Tourism)  
(สุวันชัย หวนนากลาง, 2548: 5-6) 

การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวที่มีการจัดการ
อย่างดีเยี่ยม ซึ่งสามารถด ารงไว้ซึ่งทรัพยากรท่องเที่ยวให้มีความดึงดูดใจอย่างไม่เสื่อมคลาย 
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวมีการปรับปรุงคุณภาพให้มีผลก าไรอย่างเป็นธรรม ชุมชนท้องถิ่นมีส่วน
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ร่วมในการรับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างเหมาะสม โดยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมอย่าง
สม่ าเสมออย่างเพียงพอ และมีผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยอย่างยืนยาว 

การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Development) หมายถึง การ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันไปกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและได้รับ
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียว (Guidelines for Tourism Development) หมายถึง 
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาและการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการ
ท่องเที่ยวตลาดน้ าในเขตตลิ่งชันร่วมกันเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในปัจจุบันและในอนาคต 

ปัจจัย (Factors) หมายถึง ปัจจัยดึงดูดจากแหล่งท่องเที่ยว (Pull Factor) คือ สภาพ
เงื่อนไขจากภายนอกที่มาดึงดูดเร้าใจให้บุคคลตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ในที่นี้ หมายถึง สิ่งดึงดูด
ใจจากแหล่งท่องเที่ยวด้านต่างๆ ของตลาดน้ าในเขตตลิ่งชันทั้ง 3 แห่ง อาทิ สิ่งดึงดูดใจทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม กิจกรรมการท่องเที่ยว ราคา สินค้าและบริการ สภาพแวดล้อมของ
สถานที่ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน อัธยาศัยไมตรีของเจ้าบ้าน 
และการประชาสัมพันธ์ และปัจจัยผลักดัน (Push Factor) ซึ่งเป็นสภาพเงื่อนไขที่มากระตุ้นให้เกิด
แรงผลักดันภายในของบุคคลให้ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ได้แก่ ความอยากรู้ อยากเห็นซึ่งเป็น
ปัจจัยทางกายภาพส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว และการรับรู้ของนักท่องเที่ยว เป็นต้น โดยปัจจัย
เหล่านั้นเป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยว 

ความคาดหวัง (Expectation) หมายถึง ความคาดหวังต่อสิ่งที่นักท่องเที่ยวพึงปรารถนา 
และจินตนาการไว้ก่อนว่าได้สัมผัสด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว การ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว การให้การต้อนรับและความมีอัธยาศัยของเจ้าของบ้าน การบริการ สิ่งอ านวย
ความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สุขอนามัยและความสะอาด อาหารการกิน ราคา ความ
ปลอดภัย รวมทั้งคุณภาพและมาตรฐานในด้านต่างๆ เป็นต้น ในที่นี้หมายถึง ความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน้ าในเขตตลิ่งชัน ได้แก่ ตลาดน้ าตลิ่งชัน ตลาดน้ าคลองลัด
มะยม และตลาดน้ าวัดสะพาน 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ
การท่องเที่ยวตลาดน้ าในเขตตลิ่งชันในด้านต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว การ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว การให้การต้อนรับและความมีอัธยาศัยของเจ้าของบ้าน รูปแบบของการ
ให้บริการ สิ่งอ านวยความสะดวกและกิจกรรมการท่องเที่ยว สุขอนามัยและความสะอาด อาหารการ
กิน ราคา ความปลอดภัย รวมทั้งคุณภาพและมาตรฐานในด้านต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเกิดจากภายหลัง
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นักท่องเที่ยวได้สัมผัสหรือใช้บริการแล้ว ในที่นี้หมายถึง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาท่องเที่ยวตลาดน้ าในเขตตลิ่งชัน ได้แก่ ตลาดน้ าตลิ่งชัน ตลาดน้ าคลองลัดมะยม และตลาดน้ าวัด
สะพาน 

การวิเคราะห์ความส าคัญและความพึงพอใจ (Importance-Performance Analysis: IPA) 
คือ วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยว
ตลาดน้ าในเขตตลิ่งชันในแต่ละคุณสมบัติ โดยเทคนิคดังกล่าวจะน าเสนอผลการประเมิน อยู่ใน
รูปแบบของกราฟสองมิติ ซึ่งจะแบ่งกราฟออกเป็นแกนตั้งและแกนนอน โดยแกนตั้งจะบอกระดับ
ความส าคัญของความคาดหวังที่นักท่องเที่ยวมีต่อการเดินทางท่องเที่ยวตลาดน้ า ณ แห่งที่เก็บแบบ
ส ารวจ และแกนนอนจะบอกระดับความพึงพอใจภายหลังจากที่นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวตลาดน้ า
แห่งนั้นแล้วโดยภายในกราฟจะแบ่งการวัดเป็น 2 ระดับ คือระดับสูงและระดับต่ า การแบ่งแกน
ส าหรับการศึกษาใช้ค่า 3.40 มาเป็นเกณฑ์เพื่อใช้ในการก าหนดค่าเฉลี่ยของระดับความคาดหวังหรือ
ความพึงพอใจตั้งแต่น้อยถึงน้อยที่สุดและมากถึงมากที่สุด การแบ่งแกนของระดับของความ
คาดหวังและความพึงพอใจในกราฟจะแบ่งการวิเคราะห์เป็น  4 Quadrant (Choi and Chu, 2000) 
ได้แก่ 

Quadrant A หมายถึง ระดับความส าคัญของความคาดหวังอยู่ในระดับสูงและความพึง
พอใจภายหลังจากที่ได้เดินทางท่องเที่ยวต่ า ซึ่งถ้าอยู่ใน Quadrant นี้แสดงว่าลูกค้าไม่พึงพอใจและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องต้องรีบแก้ไขหรือปรับปรุง 

Quadrant B หมายถึง ระดับความส าคัญของความคาดหวังอยู่ในระดับสูงและความพึง
พอใจภายหลังจากที่ได้เดินทางท่องเที่ยวสูง แสดงว่าสามารถตอบสนองนักท่องเที่ยวได้ตรง
เป้าหมาย 

Quadrant C หมายถึง ระดับความส าคัญของความคาดหวังอยู่ในระดับต่ า และความ
คิดเห็นต่อสินค้าและบริการที่ได้รับต่ า  ซึ่งถ้าอยู่ใน Quadrant นี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ต้องให้
ความส าคัญมากนักเน่ืองจากนักท่องเที่ยวมีความคาดหวังอยู่ในระดับต่ า 

Quadrant D หมายถึง ระดับความส าคัญของความคาดหวังอยู่ในระดับต่ า และความ
คิดเห็นต่อสินค้าและบริการที่ได้รับสูง ซึ่งถ้าอยู่ใน Quadrant นี้แสดงว่านักท่องเที่ยวพึงพอใจ แต่
นักท่องเที่ยวไม่ค่อยให้ความส าคัญในประเด็นนี้ 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎแีละผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 จากการศึกษาวิจยัเร่ือง “การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว ความ
คาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ า ในเขตตล่ิงชัน 
จังหวดักรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจ ัยได้ท าการศึกษาค้นควา้เก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีและผลงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานวิจยั ต ารา บทความวิชาการ บทความวิจยั วารสาร และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ตามล าดบัต่อไปน้ี 
 2.1  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1.1  ประวติัความเป็นมาเก่ียวกบัตลาดน ้า  
2.1.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
2.1.3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
2.1.4  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวโดยชุมชน และแนวทางการพฒันา

แบบมีส่วนร่วม 
2.1.5  วงจรชีวติของแหล่งท่องเท่ียว (The Tourist Destination Life Cycle) 
2.1.6  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมและกระบวนการตดัสินใจของนกัท่อง 

เท่ียว 
2.1.7  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัและแรงจูงใจ 
2.1.8  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคาดหวงัและความพึงพอใจ 
2.1.9  แนวคิดเก่ียวกบัการวเิคราะห์ความส าคญัและความพึงพอใจ (IPA) 

 2.2  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.3  กรอบแนวคิดการวจิยั 

 
2.1  แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
       2.1.1  ประวติัความเป็นมาเก่ียวกบัตลาดน ้า 
  ราตรี โตเพ่งพฒัน์ (2543: 3) ให้ความหมายของตลาดน ้ าวา่หมายถึง แหล่งคา้ขายแลกเปล่ียน
สินคา้กนัในทอ้งน ้าโดยอาศยัเรือเป็นพาหนะ แต่เดิมนอกจากจะเรียกตลาดนดัแลว้ยงัมีช่ือเรียกกนัวา่
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ตลาดเรือหรือตลาดทอ้งน ้า และในท่ีสุดก็กลายเป็นตลาดน ้า ดงัท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั และตลาดน ้ ามี
ความสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตในอดีตของคนไทย เน่ืองจากสมยัก่อนการคมนาคมติดต่อกนันั้นจะใช ้   
ล าน ้ าเป็นเส้นทางสัญจรท่ีส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณท่ีราบลุ่มท่ีมีลกัษณะภูมิประเทศเป็น
เหมือนแอ่งน ้ า ตลาดน ้ าจึงเป็นตวัอยา่งหน่ึงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความส าคญัของสายน ้ าในวิถีชีวิต
ของคนไทยท่ีด าเนินชีวิต และหาเล้ียงชีพดว้ยการเป็นเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่เพราะความสมบูรณ์
ของดินและน ้ าท าให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรน ามาแลกเปล่ียนซ้ือขายในสถานท่ีท่ีสะดวก 
เหมาะสมต่อการติดต่อเดินทาง เส้นทางน ้ าจึงมีบทบาทส าคญัแก่ชีวิตคนไทยในสมยัก่อนตลอดมา 
ซ่ึงแต่เดิมผูค้นอาศยัอยู่กนัอย่างง่ายๆ รูปแบบการด ารงชีวิตของแต่ละชุมชนเป็นลกัษณะของการ
พึ่งตนเอง ต่อมาเม่ือบา้นเมืองพฒันามากข้ึน การด ารงชีวิตของมนุษยก์็เปล่ียนไป มีการแลกเปล่ียน
ซ้ือขายส่ิงของซ่ึงกนัและกนัทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน และจากแหล่งชุมชนหน่ึงกบัอีก
แหล่งชุมชนหน่ึง ท าใหเ้กิดสถานท่ีท่ีถือเป็นแหล่งซ้ือขายของชุมชนข้ึนกลายเป็นยา่นเศรษฐกิจท่ีเรา
เรียกวา่ตลาด ชุมชนใดท่ีใชก้ารคมนาคมทางบกในการติดต่อไปมาหาสู่ตลาดอนัเป็นแหล่งส าคญัใน
การแลกเปล่ียนคา้ขายก็จะเรียกกนัว่า “ตลาดบก” แต่ถ้าชุมชนนั้นใช้การคมนาคมทางน ้ าเป็น
เส้นทางสัญจรส่วนใหญ่จะเรียกตลาดท่ีเกิดข้ึนวา่ “ตลาดน ้ า” ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่ ลกัษณะของ
ตลาดจะข้ึนอยู่กบัสภาพแวดลอ้มและการตั้งถ่ินฐานของชุมชนเป็นอยา่งมาก อีกทั้งเป็นการแสดง
วฒันธรรมความเป็นอยูอี่กรูปแบบหน่ึงดว้ย  
 วถีิชีวติของคนไทยกบั “ตลาด” เป็นส่ิงท่ีแยกกนัไม่ได ้การไปตลาดมิใช่เพียงเพื่อซ้ือหา
ของกิน ของใชเ้ท่านั้น แต่ยงัแสดงถึงสายสัมพนัธ์ท่ีอบอุ่น เอ้ือเฟ้ือ มีน ้ าใจแบบไทยๆ ตลาดจึงเป็น
สถานท่ีท่ีซ่ึงหลายคนหวนกลับไปหลายๆ คร้ัง เพื่อเติมเต็มความสุขเล็กๆ ท่ีไม่อาจลืม (การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2552 : 2) นอกจากน้ี ในสมยัสุโขทยัปรากฏขอ้ความในจารึกวา่ “เบือ้ง
ตีนนอนสุโขทัยนี ้มีตลาดปสาน มีพระอจนะ มีปราสาท มีป่าหมากพร้าว มีป่าหมากลาง มีไร่ มีนา มี
ถ่ินฐาน มีบ้านใหญ่บ้านเล็ก” สืบเน่ืองต่อกนัมาในสมยักรุงศรีอยุธยาก็ยงัมีการเรียกตลาดวา่ “ป่า” 
เช่น ป่าตะกั่วก็จะขายลูกแห และส่ิงท่ีท ามาจากตะกั่ว ป่าผา้ไหมขายผา้ไหม ป่าสังคโลก ขาย
ชามสังคโลก ป่าฟูกก็จะขายท่ีนอนหมอนมุง้ ป่ามะพร้าวขายมะพร้าว เป็นตน้ แสดงให้เห็นวา่ตลาด
อยูคู่่คนไทยมานานแสนนานแลว้ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2552 : 3) 
 ดงันั้น ตลาดจึงเป็นสถานท่ีส าคญัในชุมชนท่ีเป็นสังคมเมือง  โดยทัว่ไปแลว้ตลาดจะ
ประกอบดว้ยร้านรวงและบา้นช่องท่ีอยูอ่าศยั คา้ขายส่ิงของต่างๆ เพื่อการอุปโภคในชีวิตประจ าวนั 
ตลาดท่ีใกลชิ้ดกบัคนมากท่ีสุดน่าจะเป็นตลาดนดั ซ่ึงเปล่ียนวนั เวลา สถานท่ี ในการติดตลาดไป
เร่ือยๆ ตามนัด พ่อค้าแม่ขายจากหลายถ่ินมีโอกาสน าสินค้ามากมายไปแลกเปล่ียนซ้ือขายกัน  
(ส านกัพิมพเ์มืองโบราณ, 2537)  
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 ในยุคตน้กรุงศรีรัตนโกสินทร์มีหลกัฐานชดัเจนว่ามี “ตลาดน ้ า” หรือตลาดเรือ เกิดข้ึน
ตามล าคลอง ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของชุมชนใหญ่ๆ ชาวบา้นจะใชเ้รือเป็นพาหนะน าสินคา้มาขาย
หรือบา้งก็สร้างเรือนแพเพื่อรับฝากขายสินคา้นานาชนิด เช่น ยา่นคลองบางปะกอก ท่าเตียน คลอง
มหานาคและวดัไทร ฯลฯ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2552 : 3) ปัจจุบนัตลาดน ้ าไดถู้กพฒันา
และใชป้ระโยชน์จากเดิมเป็นสถานท่ีซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้มาเป็นตลาดน ้ าเพื่อการท่องเท่ียว ซ่ึง
การพฒันาและเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีส่วนช่วยให้ตลาดน ้ ายงัคงมีอยู่จนถึงปัจจุบนั และยงัมีการ
สร้างกิจกรรมต่างๆ ข้ึนมาเพื่อผสมผสานร่วมกบัตลาดน ้ าให้ด าเนินไปอยา่งมีชีวิตชีวา เช่น การขาย
สินคา้พื้นบา้น และอาหารบนเรือ หรือแพริมน ้ า การล่องเรือเพื่อน าชมสถานท่ีส าคญัๆ และวิถีชีวิต
ริมน ้า การแสดงดนตรีไทย ร าไทย เป็นตน้ 
 กรุงเทพมหานคร มีตลาดน ้าท่ีมีช่ือเสียงอยูไ่ม่ก่ีแห่งโดยเฉพาะในเขตตล่ิงชนันั้นมีตลาด
น ้ ามากถึง 3 แห่ง ท่ียงัคงเสน่ห์และวิถีชีวิตดัง่เดิมไวจ้นถึงปัจจุบนั คือ ตลาดน ้ าตล่ิงชัน ตลาดน ้ า
คลองลดัมะยม และตลาดน ้าวดัสะพาน เน่ืองจากพื้นท่ีเขตตล่ิงชนัตั้งอยูท่างดา้นตะวนัตกของแม่น ้ า
เจา้พระยาสายเก่า หรือคลองบางกอกน้อย คลองชกัพระ และคลองบางกอกใหญ่ มีคลองสายหลกั
ไหลขนานในแนวตะวนัตก-ตะวนัออก ได้แก่ คลองมหาสวสัด์ิ คลองบางระมาด คลองบางพรม 
คลองบางนอ้ย และคลองบางเชือกหนงั (ไทยกู๊ดววิดอทคอม, 2551) ปัจจุบนัไดรั้บเอาประโยชน์จาก
การท่องเท่ียวมาประยุกต์เขา้ไวก้บัความเป็นตลาดน ้ าดั้งเดิม จนกลายเป็นตลาดน ้ าท่ียงัคงไวซ่ึ้งวิถี
ชีวติเหมือนดงัแต่ก่อน ในขณะเดียวกนัก็เปิดให้บริการตอ้นรับนกัท่องเท่ียวให้เขา้ไปเยี่ยมเยือนและ
สัมผสัวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชุมชนทอ้งถ่ินได ้โดยตลาดน ้าทั้ง 3 แห่ง มีขอ้มูลประวติัความเป็นมา 
เหมือนพิมพ ์สุวรรณกาศ (2554) ไดใ้หร้ายละเอียดไวด้งัน้ี 
 1.  ตลาดน ้าตล่ิงชนั  
 ตลาดน ้าตล่ิงชนั ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าบางขนุศรี หรือท่ีคนทัว่ไปเรียกกนัวา่ “คลองชกัพระ” 
ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2530 เป็นตลาดน ้ าท่ีเก่าแก่แห่งหน่ึงของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีลกัษณะเป็น
ตลาดน ้ าก่ึงชนบท ผสมผสานวิถีชีวิตริมน ้ าของชาวบา้นกบัธรรมชาติเอาไวด้ว้ยกนัอยา่งลงตวั โดย
การริเร่ิมของผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครในสมยันั้น และความร่วมมือของส านกังานเขตตล่ิงชนั 
เพื่อวตัถุประสงค์ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยตามนโยบายของรัฐบาล ขณะเดียวกนั สภาพ
พื้นท่ีของตล่ิงชนัท่ีมีล าคลองเช่ือมหลายสาย การเกิดข้ึนของเรือสินคา้ท่ีจะน าผลผลิตมาคา้ขายจึง
ไม่ใช่เร่ืองยาก จุดเร่ิมแรกของตลาดน ้ าแห่งน้ีจึงเร่ิมเป็นแหล่งซ้ือขายแลกเปล่ียนผลิตภณัฑ์และ
ผลิตผลทางการเกษตรท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชาวตล่ิงชนั โดยเร่ิมจากแพไมไ้ผห่รือแพลูกบวบ 
พื้นแพปูด้วยไม้กระดานเรียงเช่ือมกันเพียง 5 แพ มีพ่อค้าแม่ค้าพายเรือมาขายสินค้ารอบโป๊ะ 
นกัท่องเท่ียวสามารถเดินชมและซ้ือสินคา้บนแพ ส่วนพื้นดินท่ีถนนหนา้หนา้ส านกังานเขตก็ถูกจดั
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วางสินคา้จ าหน่ายช าหรับชาวบา้นท่ีไม่มีเรืออยา่งเป็นระเบียบ ต่อมาชาวบา้นท่ีมาคา้ขายไดร้วมตวั
กนัสร้างแพข้ึน จากอดีตถึงปัจจุบนั ตลาดน ้ าตล่ิงชนัตอ้งประสบปัญหาต่างๆ ตามสภาวะสังคมและ
คนท่ีเขา้มาดูแลตลาดน ้า จนกระทัง่ ปี 2541 ผูบ้ริหารส านกังานเขตตล่ิงชนั เห็นวา่ ตลาดน ้ าเป็นของ
คนตล่ิงชัน ชาวบา้นท่ีเป็นพ่อค้าแม่ค้าควรมีส่วนในการดูแลรักษาและพฒันามากกว่า และทาง
ส านกังานเขตไม่มีงบประมาณท่ีจะมาสนบัสนุน จึงก่อให้เกิด “ประชาคมตลาดน ้ าตล่ิงชนั” ข้ึนเพื่อ
ดูแลและรักษาความเรียบร้อย 

ต่อมาในปี 2541-2542 ซ่ึงเป็นปี Amazing Thailand ทางกลุ่มตลาดน ้ าจึงขยายความส าคญั
ของตลาดน ้ าท่ีไม่ใช่แค่เพื่อท าการซ้ือขายสินคา้ แต่ยงัเป็นพื้นท่ีท่ีนักท่องเท่ียวสามารถสัมผสัถึง
ธรรมชาติแบบสวน และยงัเขา้ใจวิถีชีวิตของคนริมคลอง จึงเกิดกิจกรรมการท่องเท่ียวทางน ้ าข้ึน 
เรียกว่า “ตล่ิงชนัทวัร์” นอกจากน้ี กิจกรรมท่ีเป็นท่ีนิยมอย่างมากส าหรับผูม้าเยือนท่ีน่ี คือ การ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ โดยการนัง่เรือทวัร์คลองสัมผสับรรยากาศและธรรมชาติอนัหลากหลาย ของ
สองฟากฝ่ังคลอง โดยพาหนะท่ีช่วยดึงใหผู้ม้าเยีย่มเยอืนกลมกลืนไปกบัสายน ้าแห่งน้ีมากข้ึน คือเรือ
หางยาวทอ้งแบนรูปตวัวี ซ่ึงในปัจจุบนัแทบจะไม่ค่อยมีให้ได้พบเห็นกนัแล้ว โดยจะจอดรับส่ง
นกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการบริเวณท่ีถดัออกจากตวัแพขายอาหารเพียงเล็กนอ้ย ระหวา่งเส้นทางท่ีนัง่
เรือนกัท่องเท่ียวจะไดช้มธรรมชาติและวิถีชีวิตริมคลอง การซ้ือของขา้มคลองโดยวิธีการชกัรอก 
บา้นเรือนไทยซ่ึงปลูกสร้างอยา่งสวยงาม ชมความงามของวดัวาอารามเก่าแก่ริมฝ่ังคลอง ซ่ึงสร้าง
ข้ึนตั้งแต่สมยัปลายกรุงศรีอยุธยาและตน้กรุงรัตนโกสินทร์ สัมผสัประเพณีเก่าแก่ของพื้นท่ี พร้อม
ท าบุญให้อาหารปลาบนเรือและเลือกซ้ือตน้ไมแ้ละกลว้ยไมจ้ากสวน ซ่ึงตลอดระยะเวลานาน 20 ปี 
ตลาดน ้าตล่ิงชนัสามารถด ารงอยูไ่ดจ้นถึงปัจจุบนั ปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงก็คือ ความสามคัคีของ
พ่อคา้แม่คา้ท่ีตอ้งการให้ตลาดเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียว แต่ไม่ท าลายระบบนิเวศต่างๆ ทั้งของ
ตลาดน ้าและความเป็นตล่ิงชนัดัง่เดิม  
 2.  ตลาดน ้าคลองลดัมะยม 
 คลองลดัมะยมเป็นคลองเช่ือมระหวา่งคลองบางระมาดและคลองบางพรม ชุมชนน้ีผลิต
ทั้งของกินของใช ้ผลิตภณัฑ์ชุมชน ผกั ผลไม ้ขนมคาวหวานท่ีท าสืบต่อกนัมาและของท่ีระลึกซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นงานท ามือ ตลาดน ้ าคลองลดัมะยมเป็นตลาดน ้ าขนาดเล็กกว่าตลาดน ้ าตล่ิงชนั เป็น
ตลาดน ้าเปิดใหม่ท่ีแมจ้ะเพิ่งเปิดไดเ้พียงไม่นานแต่ก็มีคนใหค้วามสนใจเขา้มาแวะเวยีนกนัมากมาย  
 ตลาดน ้าคลองลดัมะยม ก่อตั้งข้ึนเม่ือประมาณ พ.ศ. 2547 เดิมตั้งอยูด่า้นใตข้องถนนบาง
ระมาด แต่ต่อมาในปี 2549 ไดย้า้ยมาอยูท่างดา้นเหนือของถนนบางระมาดแทน แต่ก็ยงัติดคลองลดั
มะยมเช่นเดิม ซ่ึงอยูใ่นพื้นท่ียา่นสวนรอบนอกของเขตตล่ิงชนัซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณทางดา้นตะวนัตกของ
แม่น ้ าเจา้พระยาสายเก่า ปัจจุบนัคือ คลองบางกอกนอ้ยต่อคลองชกัพระ และคลองบางกอกใหญ่ มี
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ลกัษณะเป็นท่ีราบลุ่ม ประกอบด้วยพื้นท่ีสวนผลไมแ้ละสวนผกั มีคูคลองจ านวนมากสานคล้าย
ร่างแห คลองหลกัๆ ในเขตตล่ิงชนัจะไหลขนานในแนวตะวนัตก-ตะวนัออก ไดแ้ก่ คลองมหาสวสัด์ิ 
คลองบางละมาด คลองบางพรม คลองบางกอกนอ้ย และคลองบางเชือก 
 ตลาดน ้ าคลองลัดมะยมเกิดจากการท่ีนายชวน ชูจันทร์ ผู ้น าชุมชนและประธาน
ประชาคมตลาดน ้ าคลองลดัมะยมผูริ้เร่ิมก่อตั้งตลาดน ้ าแห่งน้ี โดยเร่ิมแรกนายชวนเป็นคนท่ีอยู่ใน
ทอ้งถ่ินแถบคลองลดัมะยมมาตั้งแต่เกิด ประมาณ พ.ศ.2520 และไดเ้ห็นความเปล่ียนแปลงในแถบ
คลองท่ีแย่ลง เรือกสวนไร่นาเร่ิมลดหาย ส่ิงแวดลอ้มความสะอาดในคลองลดน้อยลง รวมไปถึง
สภาพของสังคมและชุมชนท่ีเร่ิมแปรเปล่ียนไป เพราะไม่อยากเห็นความเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีแย่
ลงของคลองลดัมะยม  นายชวนจึงมีบทบาทส าคญัในเชิงอนุรักษท์อ้งถ่ิน กบัชาวบา้นคลองลดัมะยม 
ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อฟ้ืนชีวิตของแม่น ้ าคูคลอง ทั้งยงัตองการให้ตลาดน ้ าเป็นแหล่งจ าหน่ายสินคา้
ของชาวสวน และท่ีส าคญัคือเพื่อใหชุ้มชนไดห้วนกลบัมามีกิจกรรมร่วมกนัอีกคร้ัง  
 บรรยากาศของตลาดน ้ าคลองลดัมะยมท่ีน่าประทบัใจอีกอยา่งหน่ึงก็คือบรรยากาศของ
ความเป็นกนัเองของพอ่คา้แม่คา้ในตลาด ซ่ึงตลาดน ้าคลองลดัมะยมแห่งน้ีเป็นตลาดน ้ าของชาวบา้น
โดยแทจ้ริง เน่ืองจากพ่อคา้แม่คา้ท่ีน่ีเป็นคนในคลองถึงกวา่ร้อยละ 80 วนัธรรมดาก็จะท าสวนหรือ
ท าอาชีพปกติไป ส่วนวนัเสาร์อาทิตยก์็จะน าสินคา้จากบา้นมาขาย ท าขนมท ากบัขา้วเตรียมออกมา
ขายกันตามฝีมือ หรือเอาผลผลิตจากสวนในชุมชนมาขาย เช่น ผกัผลไม้ปลอดสารพิษ ซ่ึงมี
นกัท่องเท่ียวเลือกซ้ือกนัมาก 
 นอกจากน้ี บริเวณขา้งตลาดน ้ าคลองลดัมะยมยงัมี “สวนเจียมตน” ซ่ึงเป็นสวนเกษตร
ผสมผสาน ซ่ึงเป็นห้องเรียนธรรมชาติ ภายในจะมีไมย้ืนตน้ร่มคร้ึมและไมจ้  าพวกสมุนไพร คนท่ี
สนใจตน้ไมใ้บหญา้ก็สามารถเขา้ไปเดินดูกนัได ้เพราะภายในสวนจะมีป้ายอธิบายตน้ไมห้ลายๆ ตน้ 
และหากเดินลึกเขา้ไปดา้นในก็จะมีเวทีกลางซ่ึงเป็นศาลาเอนกประสงค์ท่ีเอาไวจ้ดักิจกรรมต่างๆ 
จดัเป็นเวทีเสวนาและอบรมความรู้สู่ชุมชนและสาธารณชน อีกทั้งยงัมีมุมห้องสมุดเล็กๆ ให้เด็กๆ 
มานัง่พกัผ่อนอ่านหนงัสือด้วยกนั ภายในสวนเจียมตนก็มีกิจกรรม คือ การพายเรือเล่นในคลอง 
กิจกรรมนัง่เรือทศันาจรเรียนรู้วถีิชีวิตสังคมลุ่มน ้ าล าคลอง โดยกลุ่ม “ลดัมะยมทวัร์” ซ่ึงเป็นจดัทวัร์
ท่องเท่ียวทางน ้ า ดว้ยเรือขนาด 5-10 คน เพื่อน านกัท่องเท่ียวชมคลองและสวน บึงบวั และ พิพิธภณัฑ ์
โดยมีมคัคุเทศก์ท่ีเป็นคนในทอ้งถ่ินเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลในระหว่างท่องเท่ียว หรือจะนัง่เรือยนต์เพื่อชม
บรรยากาศสองฝ่ังคลองก็ได้เช่นกัน โดยเส้นทางท่ีเรือจะวิ่งนั้นก็มีหลายเส้นทางด้วยกัน เช่น 
เส้นทางไหวพ้ระ 9 วดั ไปตลาดนดัสนามหลวง 2 ไปบา้นหตัถกรรมพิพิธภณัฑ์เรือจ าลอง ท่ีจดัแสดง
โดยปราชญ์ทอ้งถ่ินท่ีมีความรู้และเช่ียวชาญการท าเรือจ าลองขนาดเล็ก ทั้งยงัจดัแสดงอุปกรณ์วิถี
ชีวิตชาวสวนชาวคลอง ท่ีสามารถให้ความรู้ทั้งชาวบา้นและนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอย่างดี หรือจะนัง่
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ไปท่ีตลาดน ้ าตล่ิงชนัก็ได ้บางเส้นทางก็สามารถแวะลงไปชมสวนกลว้ยไม ้ไปให้อาหารปลา หรือ
จะแค่นั่งชมบ้านสองฝ่ังคลองก็ได้ ปัจจุบนัลุงชวนผูน้ ากลุ่มชุมชนและชาวบ้านได้ริเร่ิมจดัท า
โครงการโฮมสเตยข้ึ์น ทั้งน้ีเพื่อตอ้งการให้ตลาดน ้ าและพื้นท่ีของคลองลดัมะยมเป็นพื้นท่ีเรียนรู้วิถี
ชีวติและทอ้งถ่ินลุ่มน ้าล าคลองอยา่งสมบูรณ์แบบ 
 นอกจากน้ี ตลาดน ้ าแห่งน้ียงัได้รับรางวลัชุมชนท่องเท่ียวดีเด่นในกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี 2550 จากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่าช่ืนใจท่ีในกรุงเทพมหานครยงัมี
ชุมชนเล็กๆ ท่ีตอ้งการจะรักษาความเป็นธรรมชาติดั้งเดิมของพื้นท่ีเอาไวใ้หม้ากท่ีสุด ตลาดน ้ าคลอง
ลดัมะยมจึงถือได้ว่าเป็นอีกหน่ึงตวัอย่างของการจดัการการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน โดยปรับเปล่ียน
และพฒันาชุมชนของตนเองให้เป็นชุมชนท่องเท่ียวท่ีตั้งอยูใ่นเมืองหลวง ซ่ึงพลอยชมพู ฐิติยาภรณ์ 
(2553) ไดก้ล่าวไวใ้นงานวจิยัวา่ ตลาดน ้าแห่งน้ีเกิดข้ึนมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชนใน
การท่ีจะอนุรักษว์ถีิชุมชนเอาไวแ้ละสร้างรายไดใ้ห้ชุมชนสามารถเล้ียงชีพไดต้ามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ พออยู่พอกิน ไม่ไดเ้ป็นในเชิงธุรกิจเพื่อคา้ก าไร รวมทั้งท าให้คนในชุมชนสามารถ
ด ารงชีวติตามวถีิดั้งเดิมของบรรพบุรุษของตนไดต่้อไป  
 3.  ตลาดน ้าวดัสะพาน  

ในเขตตล่ิงชันนอกจากจะมีตลาดน ้ าตล่ิงชันท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักดีของชาวเมือง
กรุงเทพมหานครแลว้ ยงัมีตลาดน ้ าวดัสะพาน ซ่ึงมีลกัษณะท่ีแตกต่างออกจากตลาดน ้ าตล่ิงชนัและ
ตลาดน ้าคลองลดัมะยม คือ เป็นตลาดท่ีก่อตั้งข้ึนในช่วง ปี 2548 ในบริเวณวดัสะพาน โดยมีคนนอก
ชุมชนท่ีเขา้มาท างานในพื้นท่ีเป็นผูริ้เร่ิม และคาดหวงัวา่ให้พื้นท่ีรอบชุมชนเป็นส่วนหน่ึงของตลาด
น ้ า จึงร่วมกบัชาวบา้นจดัตั้งตลาดน ้ าวดัสะพานข้ึน ในคร้ังแรกท่ีก่อตั้งมาได ้3 ปี ก็ด าเนินไปได้
ดว้ยดี หากแต่สินคา้ท่ีพอ่คา้แม่คา้น ามาขายไม่ใช่สินคา้ในพื้นท่ีและมีจ านวนนอ้ย ทุกคร้ังท่ีมีการเปิด
ตลาดตลาดน ้าวดัสะพายก็จะวายอยา่งรวดเร็ว ไม่นานก็ตอ้งปิดตวัลงชัว่คราว ในปี 2551 เพราะตอ้ง
ประสบกบัปัญหาการข้ึนค่าเช่า แต่ปัจจุบนัตลาดน ้ าวดัสะพานไดรั้บการดูแลจากแกนน าชุมชนและ
ตวัแทนประชาคมตลาดน ้ าวดัสะพาน ตลาดน ้ าจึงกลบัมาเปิดให้บริการอีกคร้ังจนถึงปัจจุบนั จึงนบั
ได้ว่าเป็นตลาดน ้ าอีกแห่งหน่ึงท่ีมีเสน่ห์ของตลาดน ้ าในเมืองกรุงและผสมผสานวิถีชีวิตชุมชน
ชาวสวนริมคลอง (ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์, 2551) 

วดัสะพาน หรือวดัตะพาน ตั้งอยูแ่ขวงบางพรม เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นท่ี
อยูริ่มคลองบางนอ้ยถูกสร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2320 สมยักรุงธนบุรี เดิมเป็นอาคารไม ้แต่เม่ือประเทศ
ไทยรบกบัพม่าในสมยันั้น พระพุทธรูปในวดัถูกขา้ศึกท าลายไปหลายองค์ เพราะคิดวา่ภายในองค์
พระจะเป็นทองเช่นเดียวกบัพระท่ีอยธุยา มีเพียงพระพุทธรูป 3 องค ์ท่ีรอดพน้จากการถูกท าลาย คือ 
หลวงพอ่โต หลวงพ่อกลาง และหลวงพ่อด า ซ่ึงประดิษฐานอยูใ่นพระวิหารโถงขนาดเกา้ห้อง ซ่ึงมี
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ร่องรอยของก าแพงแก้วเดิมจมดินอยู่ นอกพื้นท่ีโดยรอบก าแพงเป็นตลาดน ้ าเล็กๆ ซ่ึงในช่วงเช้า 
09.00-15.00 น. จะมีชาวสวนจะพายเรือน าผกั ผลไมป้ลอดสารพิษมาจ าหน่าย หรืออาหารคาวหวาน
ท่ีคนในพื้นท่ีมาตั้งขายให้แก่คนท่ีเดินทางมาสักการะหลวงพ่อโต หลวงพ่อกลาง และหลวงพ่อด า 
และคนในพื้นท่ีท่ีมาท าบุญ นอกจากน้ีแลว้ตลาดน ้าวดัสะพาน ยงัเป็นหน่ึงในตลาดน ้ าในกลุ่มชุมชน
ท่องเท่ียวย ัง่ยืน ท่ีประกอบไปดว้ยตลาดน ้ าตล่ิงชนั ตลาดน ้ าคลองลดัมะยม และตลาดน ้ าวดัสะพาน
แห่งน้ี โครงการชุมชนท่องเท่ียวย ัง่ยืนท่ีว่าน้ีเป็นความร่วมมือกนัระหว่างผูดู้แลพื้นท่ี คือ กองการ
ท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครและมหาวทิยาลยัศิลปากรท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาชุมชนอยา่ง
ย ัง่ยนืโดยผา่นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        1.ตลาดน ้าตล่ิงชนั                   2.ตลาดน ้าคลองลดัมะยม               3.ตลาดน ้าวดัสะพาน 
 
ภาพท่ี 2.1  บริเวณพื้นท่ีตลาดน ้า 3 แห่งในเขตตล่ิงชนัท่ีผูว้จิยัท าการศึกษา 
 
ท่ีมา:  http://maps.google.co.th/maps/place? สืบคน้เม่ือ 4 กรกฎาคม 2554 
 
       2.1.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

2. ตลาดน า้คลองลดัมะยม 

3. ตลาดน า้วดัสะพาน 

1. ตลาดน า้ตลิง่ชัน 
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 เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงความหมาย แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาแบบ
ยัง่ยนื และการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืดงัน้ี 
 2.1.2.1  ความหมายของการพฒันา 
 พรทิพย ์วีระสวสัด์ิ (2551) ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ “การพฒันา” นั้นคือ การเปล่ียน 
แปลงจากส่ิงท่ีมีอยู่เดิมให้ดีข้ึนโดยรักษาส่ิงท่ีดีให้คงไวภ้ายใตก้ารวางแผนอย่างชัดเจน เป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีพึงปรารถนาและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการเพิ่มความพึงพอใจและเพิ่มความสุข
ในสังคม ขณะเดียวกนัมีผูก้ล่าวถึงหวัใจของการพฒันา นั้นคือ การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน
ของประชาชนเป็นการพฒันาท่ีมาจากขา้งล่าง โดยเนน้ให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา
ในลกัษณะของการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ การมีส่วนร่วมถือไดเ้ป็นการพฒันาท่ีเป็นทางเลือก 
ซ่ึงเป็นแนวคิดการพฒันาท่ีใหค้วามส าคญักบัประชาชน ประชาชนจะตอ้งเขา้ร่วมโดยความสมคัรใจ
ในฐานะท่ีเป็นผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย โดยเขา้ร่วมตั้งแต่ขั้นตอนเร่ิมตน้ของการพฒันาจนถึงขั้นตอน
สุดทา้ย (โอเคเนชัน่ดอทเน็ต, 2552) 
 การพฒันาสังคมไทย ท่ีผา่นมาเนน้การพฒันาเศรษฐกิจตามแนวคิดและทฤษฏีตะวนัตก 
ซ่ึงมีรากฐานแนวคิดและทฤษฏีอนัไม่สอดคล้องกบัภูมิสังคมไทยท าให้สังคมไทยอ่อนแอเพราะ
ไม่ไดส้ร้าง “กระบวนการเรียนรู้” จึงไม่สามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง ก่อให้เกิดปัญหาหลาย
ประการ ทั้งปัญหาความเส่ือมโทรมของสังคมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จนน าไปสู่ภาวะ 
เศรษฐกิจและสังคมท่ีมีปัญหา พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานแนวทางการพฒันาท่ีใช้
แนวคิดอนัเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภูมิสังคม สภาพพื้นท่ี สังคมและวฒันธรรม โดยการบูรณาการ
หลกัการใช้ความมีเหตุผล การรู้ประมาณและการมีเกราะป้องกนัตวัเอง ซ่ึงทั้งหมดอยู่บนฐานคิด
ของความพอเพียง ค านึงถึงขีดจ ากดัสูงสุดในศกัยภาพของตนเอง โดยมุ่งพฒันาเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในชนบทให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป ท าให้มัน่คง ท าให้กา้วหน้า 
การพฒันาตอ้งสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช ้และพอเพียงให้ประชาชนส่วนในเบ้ืองตน้
ก่อน โดยใชก้ระบวนการท่ีเรียบง่าย ประหยดั แต่ถูกตอ้งตามหลกัวิชา เม่ือไดพ้ื้นฐานความมัน่คง
และมีความพร้อมพอควรปฏิบติัแลว้ จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นท่ีสูง
ต่อไป นอกจากน้ีปราชญท์อ้งถ่ินจ านวนมากท่ีกระจายอยูท่ ัว่ประเทศ ยงัไดส้ร้างสรรคแ์นวทางใน
การพฒันาทอ้งถ่ิน ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวพระราชด าริการพฒันาตามแนวพระราชด าริจะเป็นทางเลือก
ของการพัฒนาท่ีจะน าไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชนและสังคมได้อย่างย ัง่ยืน (ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2545)  

ดงันั้น จึงพอสรุปไดว้า่การพฒันาจึงไม่ใช่เพียงการสร้างส่ิงใหม่ข้ึนมาแต่เพียงอยา่งเดียว 
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แต่ตอ้งรักษาส่ิงท่ีดีซ่ึงมีอยูแ่ลว้ใหค้งอยูต่่อไป ควรตระหนกัถึงการพฒันาในหลายทางเลือกดว้ยการ
พิจารณาอย่างรอบคอบและค้นหาแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด การพัฒนาต้องมีหลักการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งสมดุลและย ัง่ยืนการใชท้รัพยากรตอ้งใชอ้ยา่งประหยดัและคุม้ค่า ใชอ้ยา่ง
ชาญฉลาด โดยใช้หลกัของการพึ่งพาเก้ือกูลกนัไม่ขดัแยง้กบัธรรมชาติ ตอ้งมองธรรมชาติอย่าง
เช่ือมโยง จึงจะท าให้เกิดปัญญารู้ถึงคุณประโยชน์ท่ีแทจ้ริงและน ามาใชอ้ยา่งถูกวิธี วิเคราะห์สภาพ
ความเป็นจริงของภูมิประเทศและวิถีชีวิตของสังคม  ปัจจยัส าคญัในการพฒันาคือการปรับความคิด
และกระบวนการใหเ้หมาะกบัสภาพภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ตอ้ง
ไม่เปล่ียนแปลงแปรสภาพหรือท าให้วิถีชีวิตตรงนั้นเสียไป ตอ้งยึดถือความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ
ประชาชนเป็นส าคญัองคป์ระกอบเหล่าน้ีจึงจะท าให้การท างานประสบผลส าเร็จ ชุมชนมีความเขม้
แขง้ เกิดความมีส่วนร่วมในการร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับประโยชน์ซ่ึงจะ
น ามาสู่ประโยชน์สุขอยา่งทัว่ถึงและเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  
 2.1.2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 แนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื เร่ิมจากมนุษยเ์ราเร่ิมตระหนกัถึงสาเหตุของความกดดนัท่ี
เกิดจากความไม่สมดุลของการเร่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุนและการใช้วตัถุดิบจาก
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งไร้ขอบเขต และเทคโนโลยีท่ีไดส้ร้างข้ึน โดยก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรง
ต่อส่ิงแวดล้อมโลก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอากาศเป็นพิษ ปัญหาชั้นโอโซนในบรรยากาศถูกท าลาย 
ปัญหาขยะ ปัญหาน ้ าเน่า และปัญหาทางสังคม ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีไดน้ าไปสู่ความต่ืนตวัในดา้นการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยืน โดยในปี ค.ศ.1987 World Commission on Environment and Development ได้
จดัพิมพร์ายงานช่ือ Our Common Future ท่ีไดก้ล่าวถึงแนวคิดทางการพฒันาแบบยัง่ยืนว่า “การ
พฒันาอยา่งย ัง่ยืน คือ การพฒันาท่ีสนองความตอ้งการในปัจจุบนั โดยไม่ท าให้ประชาชนรุ่นต่อไป
ในอนาคตต้องประนีประนอมลดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของพวกเขา” 
แนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืน้ีไดรั้บความสนใจอยา่งกวา้งขวาง โดยมีแนวทางบางอยา่งไดถู้กน ามา
เป็นขอ้วิพากษ์วิจารณ์กนัในหลายหน่วยงาน ทั้งจากภาครัฐ และองค์กรธุรกิจ (นครินทร์ ชยัแกว้, 
2545 : 23-24) ซ่ึงการพฒันาอย่างย ัง่ยืนเป็นแนวคิดและเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของคนและชุมชนให้ดีข้ึน โดยไม่โอนเอียงไปทางด้านวตัถุนิยมจนลืมการพิจารณาและอนุรักษ์
สภาพแวดลอ้มและธรรมชาติ แต่ให้ผสมกลมกลืนไปกบัการพฒันา บ ารุงรักษาสภาพแวดลอ้มทั้ง
ทางธรรมชาติและสังคม (อนุรักษ ์ปัญญานุวฒัน์, 2548 : 6) ในขณะท่ี ปรีชา เป่ียมพงศส์านต์ (2540) 
ไดอ้ธิบายว่า การแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการพฒันาแบบยัง่ยืนตอ้งมีลกัษณะแบบทุกฝ่ายไดไ้ม่มีใคร
เสีย (Win-Win Solution) โดยดูผิวเผินแลว้การพฒันาแบบน้ีจะให้ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้มมาก 
แต่ถา้พิจารณาใหลึ้กซ้ึงแลว้ ความย ัง่ยนื หมายถึง ขอใหส่ิ้งท่ีด ารงอยูแ่ลว้ด ารงอยูไ่ป ส่วนการพฒันา
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จะหมายถึง การขยายตวัทางเศรษฐกิจหรือความเจริญเติบโต ดงันั้น การพฒันาแบบยัง่ยืนก็คือการ
พฒันาท่ีตอ้งการใหก้ารขยายตวัทางเศรษฐกิจด ารงอยูต่่อไปอยา่งยาวนานโดยแกไ้ขวิกฤตการณ์ของ
ส่ิงแวดลอ้มใหส้ าเร็จดว้ย  
 นอกจากน้ี อนุรักษ ์(2541) ไดพ้ยายามสรุปเก่ียวกบัหลกัการการพฒันาท่ีย ัง่ยืนไวว้า่ การ
พฒันาท่ีย ัง่ยนืนั้น จะตอ้งเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชน ใหชุ้มชนมีสิทธิในการดูแลรักษาและ
ควบคุมการใชท้รัพยากรของชุมชนเอง ตลอดจนการสร้างวินยัทอ้งถ่ิน และสิทธิของชุมชนก็จะตอ้ง
ไดรั้บการยอมรับอนัเป็นรากฐานของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน กิจการต่างๆ ควรเป็นไปบนพื้นฐานของภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินและขอ้ปฏิบติัตามขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน สนองตอบต่อความตอ้งการของ
ชุมชนทอ้งถ่ิน ลกัษณะของการมีส่วนร่วมจะตอ้งเกิดจากระดบัล่างในการคิดริเร่ิม วางแผน ตดัสินใจ 
ไดรั้บผลประโยชน์ ตลอดจนการไดรั้บการแจง้ข่าวสารขอ้มูล ปรึกษาหารือและเก่ียวขอ้งในขั้นตอน
การวางแผนน าแผนแปลงไปสู่ภาคปฏิบติัและจดัการโครงการพฒันา โดยให้สิทธิแห่งความเสมอ
ภาค 
 นอกจากน้ี วิธีการพฒันาอย่างย ัง่ยืนนั้นจะตอ้งพิจารณาส่ิงมีชีวิตเป็นโซ่หรือห่วงของ
วงจรชีวิต ดังนั้ นส่ิงท่ีเก่ียวพันก็คือสิทธิในการเข้าถึงและควบคุมทรัพยากรธรรมชาติ ความ
หลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และท่ีส าคญัคือ ตอ้งลดการพึ่งพาปัจจยั
ภายนอกรวมทั้งเทคโนโลยกีารช่วยเหลือและการตลาดทุกระดบั เพื่อจะน าไปสู่การพึ่งพาตนเองและ
การพฒันาท่ีย ัง่ยนืในอนาคต 
 2.1.2.3  แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
 ในส่วนน้ีถือเป็นประเด็นส าคญัส่วนหน่ึงซ่ึงผูว้ิจยัไดร้วบรวมเก่ียวกบัแนวคิดและความ
เป็นมาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดงัน้ี 

1)  ความเป็นมาของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื  
 เลิศพร ภาระสกุล (2551) ไดอ้ธิบายถึงประวติัความเป็นมาของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน 
ไวใ้นหนงัสือการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนวา่ ในช่วงทศวรรษท่ี 1990 มีนกัวิชาการดา้นการ
ท่องเท่ียวหลายท่านได้ช้ีให้เห็นถึงผลกระทบต่างๆ ของการท่องเท่ียวแบบมหาชนในช่วงราว
ทศวรรษท่ี 1960 ต่อมา Young (1973) ไดตี้พิมพห์นงัสือช่ือ Tourism : Blessing or Blight? ในปี 
ค.ศ. 1973 โดย Young พยายามช้ีให้เห็นถึงผลกระทบทางดา้นลบของการท่องเท่ียว ท าให้องคก์ร
ภาครัฐต่างๆ เร่ิมเขา้มาจดัการการท่องเท่ียว โดยใชว้ธีิการบริหารจดัการการท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นวิธีการ
บรรเทาปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากนักท่องเท่ียวท่ีมีจ านวนมากเกินไป เป็นการแก้ปัญหาในวงแคบและ
ไม่ไดแ้ก้ไขเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียวทั้งระบบ ต่อมาในทศวรรษท่ี 1980 มีการใช้ค  าว่า Green 
Tourism ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสนใจในประเด็นทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม แนวคิดของการท่องเท่ียว
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เชิงอนุรักษ์ หรือ Green Tourism เก่ียวกบัการลดตน้ทุนทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการใชป้ระโยชน์
จากส่ิงแวดลอ้มเพื่อการท่องเท่ียวให้มากท่ีสุด โดยในปี ค.ศ.1991 สมาคมการท่องเที่ยวองักฤษได้
ตีพิมพร์ายงานช่ือ Tourism and the Environment : Maintaining the Balance เพื่อเป็นแนวทางใน
การพฒันาการท่องเที่ยวให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 เป็นตน้มา ค าวา่   
การท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน (Sustainable Tourism) ก็เร่ิมมีการใชก้นัมากข้ึนซ่ึงหมายถึง การท่องเท่ียวท่ี
ตระหนักถึงความส าคัญของชุมชนท้องถ่ิน การดูแลเอาใจใส่สวัสดิการของผู ้ปฏิบัติงานใน
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และความตอ้งการแสวงหาการพฒันาทางเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียว
เพื่อประโยชน์ของชุมชนเจา้บา้นท่ีรองรับนกัท่องเท่ียว  
 ทั้งน้ี ได้แสดงแผนภูมิของขั้นตอนการพฒันาของแนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบ
ยัง่ยนืตามล าดบัเวลา ดงัภาพท่ี 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.2  ววิฒันาการของแนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื 
 
ท่ีมา:  เลิศพร ภาระสกุล (2551) 
 

 สืบเน่ืองจากการนั้น องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาชุด
หน่ึง เรียกวา่ คณะกรรมการโลกว่าดว้ยเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา (World Commission on 
Environment and Development) ซ่ึงในปี ค.ศ.1983 คณะกรรมการชุดดงักล่าวไดจ้ดัท ารายงานข้ึน 
มาฉบบัหน่ึงเรียกกนัวา่ Brundtland Report หรือ รายงานบรันทแ์ลนด์ โดยไดน้ าเสนอประเด็นต่างๆ 
หลายประเด็นดว้ยกนั ซ่ึงประเด็นทั้งหมดท่ี UNCED น าเสนอในรายงานบรันทแ์ลนด์ ไดถู้กหยิบยก

เร่ิมมีความรู้เก่ียวกบัผลกระทบ
ของการขยายตวัของการ
ท่องเท่ียวแบบมหาชน 

1960 

1970 

เกิดแนวคิดเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการนกัท่องเท่ียว               

(Visitor Management) 

1990 

เกิดแนวคิดเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื 
(Sustainable Tourism) 

1980 

เกิดแนวคิดเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวเพ่ือการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม (Green Tourism) 
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มาอภิปรายในการประชุมสุดยอดโลก หรือ Earth Summit ซ่ึง UNCED จดัข้ึน ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร 
ประเทศบราซิล ในปี ค.ศ.1992 ผลจากการประชุมท าให้เกิดการลงนามรับรองแผนปฏิบติัการ 21 
(Agenda 21) อนัเป็นแผนแม่บทโลกส าหรับการด าเนินการพฒันาแบบยัง่ยืน ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของ
แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาอย่างย ัง่ยืน หรือ Sustainable Development และส่วนหน่ึงก็น าไปสู่การ
ผลกัดนัให้เกิดกระแสการพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน (Sustainable Tourism) ก่อให้เกิดการ
ปรับตวัของระบบการท่องเท่ียวและเกิดการท่องเท่ียวในลักษณะของการท่องเท่ียวทางเลือกใหม่ 
(Alternative Tourism) ท่ีต้องการให้เกิดความสมดุลของการพฒันาการท่องเท่ียวและการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวควบคู่กนัไป และเพื่อตอบสนองความตอ้งการและทดแทนการท่องเท่ียว
ตามแบบประเพณีนิยม (Conventional Tourism) ท่ีมกัท่องเท่ียวกนัเป็นหมู่คณะ (Mass Tourism) 
(Gareth and Allan, 2002 : 13) 
 ประเทศไทยเองก็ไดรั้บน าแนวความคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนดงักล่าวมาปรับใช้ในช่วง
ของการจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) ซ่ึงแผนดงักล่าวมี
เน้ือหาท่ีครอบคลุมกับการพฒันาประเทศในหลายๆ ด้าน รวมทั้ งด้านการพฒันาอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวดงัท่ีกล่าวมาแลว้ในเบ้ืองตน้ดว้ย ในขณะท่ี กรมการท่องเท่ียว (2552) กล่าววา่ การท่องเท่ียว
ในปัจจุบนัถูกยอมรับโดยทัว่กนัว่าเป็นโอกาสส าคญัมากส าหรับการพฒันาประเทศไปจนถึงทอ้งถ่ิน
ต่างๆ ให้พลิกฟ้ืนจากปัญหาความยากจนสู่ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยจึงเปล่ียนแนวทาง
และกลยุทธ์เพื่อฟ้ืนฟูสภาพเศรษฐกิจ รัฐบาลหลายต่อหลายสมยัจึงทุ่มเทความสนใจและตั้งเป้าเป็น
แนวทางหลกัในการฟ้ืนสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยการกระจายงบประมาณเพื่อพฒันาให้เกิดการ
ท่องเท่ียวอยา่งกวา้งขวาง ท าใหเ้กิดการตอบรับกระแสการพฒันาอยา่งรวดเร็ว 

ในการน้ีองคก์ารท่องเท่ียวโลก (UNWTO) ภายใตก้ารสนบัสนุนงบประมาณจากโครงการ
พฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ไดใ้ห้ความช่วยเหลือโดยการจดัส่งผูเ้ช่ียวชาญดา้นการตลาด
และการพฒันาการท่องเท่ียวมาศึกษาและให้ค  าปรึกษากบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ในช่วงระหว่างกลางเดือนธันวาคม 2543 - เมษายน 2544 ภายใต้โครงการช่ือ “การพฒันาการ
ท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนส าหรับประเทศไทย” หรือ “Sustainable Tourism Development for Thailand”  
ในขณะท่ี การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน (Sustainable tourism) มุ่งเน้นท่ีการพฒันาศกัยภาพ
ของคน ซ่ึงประกอบดว้ย การส่งเสริมให้ประเทศมีโครงสร้างประชากรท่ีเหมาะสม และมีการ
กระจายตวัของประชากรท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพและโอกาสการพฒันาในแต่ละพื้นท่ีของประเทศ 
การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ดา้นการพฒันาจิตใจให้เกิดผลในทางปฏิบติั การพฒันาสถิติปัญญา
และทกัษะฝีมือแรงงานให้กบัคนไทยทุกคนมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงข้ึนในกระบวนการผลิต 
และสามารถปรับตวัในการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการพฒันาสุขภาพและ
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พลานามยัท่ีมุ่งเสริมสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทัว่หน้า ส่งผลไปถึงการพฒันา
สภาพแวดลอ้มของสังคมใหเ้อ้ือต่อการพฒันา ประกอบดว้ยแนวทางการเสริมสร้างกรรมสิทธ์ิและมี
อ านาจบริหารจดัการเพื่อแสวงหาผลก าไรใหส้มาชิก (ภิญโญ แสงแกว้, 2545) 

ขณะเดียวกนั บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548 : 19-20) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดการพฒันาการ
ท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนว่า ประกอบดว้ย 3 มิติท่ีส าคญั คือ (1) มิติด้านการสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์
ทรัพยากรท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม ให้กบัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย เพื่อคงไวซ่ึ้งความสวยงามและคุณค่า
ของทรัพยากร เช่น การเน้นวิธีการจดัท าโปรแกรมส่ือความหมาย ธรรมชาติหรือวฒันธรรมใน
แหล่งท่องเท่ียว การจดัให้มีนิทรรศการ หรือแผน่ป้ายบรรยายตามบริเวณจุดท่องเท่ียวต่างๆ การจดั
ให้มีเส้นทางเดินเทา้ ท่ีให้ประสบการณ์ในการเรียนรู้ธรรมชาติและวฒันธรรมแก่ผูม้าเยือน รวมถึง
การฝึกอบรมมคัคุเทศก์และเจา้หน้าท่ีของรัฐบาลท่ีรับผิดชอบแหล่งท่องเท่ียวให้สามารถอธิบาย
เก่ียวกบัธรรมชาติและวฒันธรรมท่ีนกัท่องเท่ียวพบเห็น เป็นตน้ (2) มิติดา้นการสร้างความพึงพอใจ
ใหน้กัท่องเท่ียว โดยใหน้กัท่องเท่ียวมีความปรารถนาหรือสนใจท่ีจะศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัธรรมชาติ
และวฒันธรรม ซ่ึงเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่นกัท่องเท่ียวให้ไดรั้บความพึงพอใจ
กลบัไป (3) มิติดา้นการสร้างความมีส่วนร่วมในผลประโยชน์แก่ชุมชน นัน่คือให้ความส าคญัต่อ
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน และช่วยใหชุ้มชนไดรั้บผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม เช่น การลงทุนดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกขนาดเล็ก การเป็นมคัคุเทศก์ การ
น าสินคา้หตัถกรรมพื้นบา้นมาขายและการจา้งงานในธุรกิจท่องเท่ียว เป็นตน้ 
 ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนนั้นเร่ิมตน้มาจากท่ี
คนทุกๆ คนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งเร่ิมตระหนกัถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงต่างๆ ท่ีอยูร่อบตวัเอง ทั้งท่ี
เกิดจากการกระท าของมนุษยแ์ละจากภยัทางธรรมชาติ โดยพยายามท่ีจะหาวิธีการและแนวทาง
ป้องกนักบัผลกระทบท่ีร้ายแรงเกิดข้ึนแลว้และท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนในอนาคต จึงผลกัดนัให้เกิดการ
พฒันาในด้านต่างๆ ข้ึน ทั้งน้ีในมุมมองของการท่องเท่ียว ซ่ึงถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักท่ี
สามารถสร้างรายได้และเก้ือหนุนระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้น ก็ไดรั้บผลกระทบด้วยเช่นกนั 
ฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกนัเก่ียวกบัผลกระทบต่างๆ จึงก่อใหเ้กิดแนวคิดของการพฒันาการท่องเท่ียว
แบบยัง่ยนืข้ึนในปัจจุบนั ดงัจะเห็นไดจ้ากแนวคิดการพฒันาแบบยัง่ยืนของบุญเลิศ ท่ีสรุปให้เห็นถึง
มิติทั้ง 3 ดา้นท่ีส าคญัต่อการพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน การมุ่งความสนใจจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ในการพฒันาและการสนบัสนุนงบประมาณในการศึกษาวจิยั ซ่ึงไม่ใช่แค่เพียงเพื่อใหทุ้กชีวติท่ีด ารง
อยูใ่นปัจจุบนัและไม่ไดรั้บผลกระทบต่างๆ ท่ีมิอาจคาดเดาไดแ้ต่จะตอ้งพฒันาให้สามารถด ารงไว้
ไดใ้นอนาคตอีกดว้ย 
        2.1.3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
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 แนวคิดในส่วนน้ีจะเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ การพฒันาและจดัการการ
ท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงของการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื ดงัต่อไปน้ี 
 2.1.3.1  ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
 Hector (1998) แห่งสหภาพสากลว่าดว้ยการอนุรักษ ์(International Union for the 
Conservation of Nature and Natural Resources หรือ UCN) ซ่ึงเป็นบุคคลแรกท่ีให้ความหมาย “การ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์” หมายถึง การท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางไปยงัแหล่ง
ธรรมชาติ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่ืนชมศึกษาเรียนรู้และเพลิดเพลินกบัทศันียภาพพืชพรรณและสัตว์
ป่า รวมทั้งลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีปรากฏในแหล่งธรรมชาตินั้น ขณะท่ี มูลนิธิพิทกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม
และการท่องเท่ียว (2544) เสริมว่าการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์นั้นมีความหมายในลกัษณะท่ีเป็นการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Tourism) และค าอ่ืนๆ ท่ีใชเ้รียกการท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะดงักล่าว 
เช่น Green Tourism, Bio-Tourism, Conservation Tourism, Community Tourism และ Eco-Tourism 
โดยทั้ งหมดล้วนมีรากฐานอยู่ท่ีการเพิ่มรายได้ในด้านการท่องเท่ียวควบคู่กับการดูแลรักษา
สภาพแวดลอ้มเป็นส าคญั  
 สรุปไดว้า่ ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษส์ามารถมองได ้2 ดา้น คือ 1) แนวคิด
แบบการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Tourism) ท่ีมุ่งเนน้การตอบสนองความตอ้งการและประสบ 
การณ์อนัมีค่าแก่นกัท่องเท่ียว แต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งไม่กระทบต่อชุมชนทอ้งถ่ินและส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ (History Tourism) การท่องเท่ียวทางวฒันธรรม (Cultural 
Tourism) เป็นตน้ และ 2) แนวคิดแบบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์(Conservation Tourism) ซ่ึงจะเนน้ท่ี
การท่องเท่ียวตามแหล่งธรรมชาติในเชิงสร้างสรรค ์ค านึงถึงคุณค่าทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไม่
ท าลายระบบนิเวศวิทยาและมอบสิทธิการจดัการให้แก่ชุมชน (Community Based  Eco-tourism) 
เพื่อใหชุ้มชนไดมี้ส่วนร่วม และเกิดความภาคภูมิใจของคนในชุมชนเอง 
 ในดา้นของนกัท่องเท่ียว ก็จะได้สัมผสัธรรมชาติและไดรั้บประสบการณ์ธรรมชาติ
อย่างแทจ้ริง ภายใตรู้ปแบบการบริการท่ีเหมาะสมสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มและวิถีชีวิตของชุมชน 
เช่น การพกัแรมร่วมกบัคนในชุมชน พกัคา้งแรมในป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติ การด าน ้ าศึกษาระบบ
นิเวศแนวปะการัง ล่องแพ ข่ีจักรยานไปตามเส้นทางธรรมชาติ และการท่องเท่ียวดูพิธีกรรม 
วฒันธรรมและวถีิชีวติชาวบา้น เป็นตน้ 
 2.1.3.2  หลกัการของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์  
 สุรเชษฐ์ เชษฐมาส และดรรชนี เอมพนัธ์ุ (2538) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดท่ีเป็นพื้นฐานหรือ
หลกัการของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ท่ีสรุปไดว้่า การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์นั้นตอ้งยึดหลกัท่ีว่า 
จะต้องเป็นการท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
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วฒันธรรม ประเพณีและเอกลกัษณ์อนัทรงคุณค่าในพื้นท่ีนั้น แต่จะตอ้งเป็นการท่องเท่ียวท่ีมี
กระบวนการเรียนรู้สร้างความตระหนักและจิตส านึก ท่ีถูกต้องทางด้านการอนุรักษ์ทั้ งต่อ
นักท่องเท่ียวประชาชนท้องถ่ินตลอดจนผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวข้อง ในขณะเดียวกันก็สามารถ
กระจายรายไดไ้ปสู่ทอ้งถ่ินและประเทศได ้และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินเป็นส าคญั 
นอกจากน้ี การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษย์งัจ  าเป็นท่ีตอ้งทราบถึงองค์ประกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้
เกิดความเขา้ใจและการเรียนรู้ในเชิงปฏิบติั ดงัจะกล่าวในหวัขอ้ถดัไป 
 2.1.3.3  องคป์ระกอบของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
 สุรเชษฏ ์เชษฐมาส และดรรชนี เอมพนัธ์ุ (2539) ยงักล่าวต่อไปวา่ โดยทัว่ไปแลว้การวาง
แผนการท่องเท่ียว นั้น จะเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) ทรัพยากรท่องเท่ียว 
ซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษส่์วนใหญ่มกัปรากฏอยูใ่นพื้นท่ีอนุรักษ ์เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พนัธ์ุสัตวป่์าและอุทยานประวติัศาสตร์ เป็นตน้ สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย (2539) กล่าวว่า แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ เป็นแหล่งท่ีมีจุดเด่นเป็นส่ิงท่ีดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว 
และตดัขาดจากโลกภายนอก นอกจากน้ี แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวยงัเป็น
สถานท่ีท่ีรองรับนกัท่องเท่ียว ดว้ยเพราะมีทรัพยากรท่ีเป็นส่ิงดึงดูดใจของนกัท่องเท่ียวประเภทใด
ประเภทหน่ึง และมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัตลาดการท่องเท่ียว ซ่ึงนอกจากความดึงดูดใจใน
ทรัพยากรแลว้ ในบางพื้นท่ียงัมีกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว  
 ดงันั้น ทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวจึงหมายรวมถึง ศกัยภาพในการประกอบกิจกรรมของ
นกัท่องเท่ียวดว้ย โดยไดแ้บ่งแหล่งท่องเท่ียวออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ แหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ และแหล่งท่องเท่ียวศาสนา ประวติัศาสตร์และโบราณคดี และแหล่งท่องเท่ียวศิลปะ 
วฒันธรรมและประเพณีเขา้ไวด้ว้ยกนั 2) นกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 4 ประเภท
ดว้ยกนั คือ ประเภทท่ี 1 นกัท่องเท่ียวแบบหวักะทิ คือ นกัท่องเท่ียวท่ีเนน้ความส าคญัในการศึกษา
คน้ควา้ขณะท่ีเท่ียวชมธรรมชาติ ประเภทท่ี 2 นกัท่องเท่ียวธรรมชาติแบบอุทิศตน คือ นกัท่องเท่ียวท่ี
เน้นเจาะจงไปเท่ียวสถานท่ีธรรมชาติโดยเฉพาะ เพื่อจะไดรู้้ได้เขา้ใจในธรรมชาติหรือประเพณี
ทอ้งถ่ิน ประเภทท่ี 3 นกัท่องเท่ียวธรรมชาติเป็นหลกั คือ เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีชอบไปสถานท่ีแปลกๆ 
ท่ีไม่เคยไปมาก่อน เช่น ไปเยือนลุ่มแม่น ้ าอะเมซอน หรือจุดหมายปลายทางอ่ืนๆ ท่ีเป็นการริเร่ิม
ส าหรับโปรแกรมท่ีองเท่ียวพิเศษ และประเภทท่ี 4 นกัท่องเท่ียวธรรมชาติตามโอกาส คือ เป็น
นกัท่องเท่ียวท่ีบงัเอิญตอ้งไปชมธรรมชาติ เพราะเป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมท่องเท่ียวท่ีตนไดเ้ลือก
ไป (สถาบนัวจิยัเพื่อพฒันาประเทศไทย, 2540)  

นอกจากน้ี สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (2539) ยงัไดก้ล่าว 
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ว่าลักษณะของนักท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์จะต้องเป็นนักท่องเท่ียวท่ีมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับ
วตัถุประสงค์ในการศึกษาหาความรู้และประสบการณ์  เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ธรรมชาติ 3) การตลาด เสมือนเป็นส่ือกลางระหวา่งนกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการ และแหล่งท่องเท่ียว
ในการชกัจูงนกัท่องเท่ียวใหไ้ปท่องเท่ียว โดยการให้ขอ้มูลและส่ิงท่ีคาดหวงัจากการท่องเท่ียวอยา่ง
ถูกตอ้งแก่นกัท่องเท่ียว เพื่อเป็นการช่วยให้นกัท่องเท่ียวตดัสินใจว่ารูปแบบของการท่องเท่ียวใน
ลกัษณะเช่นน้ีเหมาะสมกบัความสนใจ และตรงตามความตอ้งการของตนเองหรือไม่ ดงันั้น จึงเห็น
ได้ว่าการตลาดเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการเลือกสรรประเภทและคุณภาพของนักท่องเท่ียวเพื่อ
ส่งเสริมสนบัสนุนการท่องเท่ียวในเชิงคุณภาพมากกว่าการท่องเท่ียวในเชิงปริมาณ และ 4) การ
บริการ คือ ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวใน
ขณะท่ีมีกิจกรรมการท่องเท่ียว แต่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษน์ั้น เป็นการบริการท่ีเนน้การให้ขอ้มูล
ข่าวสารและการบริการเพื่อให้นกัท่องเท่ียวได้รับประสบการณ์ ความรู้ ความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึง
เก่ียวกบัธรรมชาติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เช่น การบริการดา้นส่ือความหมายธรรมชาติ การมีส่วน
ร่วมของประชาชนทอ้งถ่ิน การจดัท่ีพกัท่ีสอดคลอ้งกลมกลืนกบัธรรมชาติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
การเป็นมคัคุเทศก์น าทางในการเดินป่า เป็นตน้ ทั้งน้ี องค์ประกอบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ยงั
สัมพนัธ์กบัเร่ืองของการวางแผนและนโยบายการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ดงัน้ี 
 2.1.3.4  นโยบายการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
 ชยัวุฒิ ชยัพนัธ์ (2544) อา้งถึงหลกัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ และนโยบายของการ
ท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนวา่มีลกัษณะท่ีวา่ การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษจ์ะน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนไดน้ั้นตอ้ง
สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม คุณค่าของสังคม และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
กล่าวคือ การวางแผนก าหนดกลยุทธ์ของการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนจะตอ้งมีลกัษณะท่ีตรงต่อความ
ตอ้งการของสังคมทอ้งถ่ินโดยตอ้งไม่กระทบต่อระบบนิเวศ และสามารถรักษาส่ิงแวดลอ้มให้คงอยู่
ได้ ในขณะท่ี นโยบายของการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนนั้นจะตอ้งมีลกัษณะท่ีเป็นนโยบายระดบัชาติ ท่ี
ประสานกนัในทุกระดบัของการพฒันา โดยมีเป้าหมายพื้นฐานก็คือ การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
ตลอดจนประเพณีและวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน ดงันั้น นโยบายดงักล่าวจะตอ้งมีมาตรการท่ีท าให้
แน่ใจว่านักท่องเท่ียวจะปฏิบติัตามกฎระเบียบของสังคมท่ีเขา้ไปท่องเท่ียว สามารถท่ีจะกระจาย
รายไดอ้ยา่งเป็นธรรม ตอ้งมีมาตรการท่ีจะลดผลกระทบของการท่องเท่ียวในทางลบ ท่ีมีต่อสังคม
ทอ้งถ่ิน ต้องสนับสนุนให้องค์กรของประชาชนท้องถ่ินเป็นแกนน าของการพฒันา ภายใตก้าร
สนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐ สถาบนัการเงิน และสถาบนัการศึกษา และท่ีส าคญัคือ จะตอ้งมี
ระบบติดตามและประเมินผลในทุกขั้นตอนของการพฒันา  

สรุปไดว้า่ การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์นั้นเป็นเสมือนรากฐานอยูส่ าคญัในการพฒันาการ 
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ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน จ าเป็นท่ีจะตอ้งมองในหลายมิติ ทั้งดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม หรือ
วฒันธรรม มิติดา้นการบริหารจดัการ รวมถึงนโยบายต่างๆ มิติดา้นการพฒันา เปล่ียนแปลง ป้องกนั 
และมิติดา้นการตลาด อยา่งไรก็ตาม การจะด าเนินการการท่องเท่ียวในรูปแบบดงักล่าวไดส้ าเร็จ ส่ิง
ท่ีขาดไม่ได้ในกระบวนการวางแผนนโยบายการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ก็คือ การให้ความรู้แก่ผูท่ี้
เก่ียวข้องและสนับสนุนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ทั้ งน้ีเพื่อให้เกิดกลไกในการพฒันาและ
ด าเนินการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษไ์ปในทิศทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเกิดความพึงพอใจ
ในทุกภาคส่วน และทา้ยท่ีสุดก็จะเกิดเป็นความสมดุลระหวา่งการท่องเท่ียว ควบคู่กบัการอนุรักษท์ั้ง
ในปัจจุบนัและในอนาคต  
 อน่ึง การท่องเท่ียวตลาดน ้ า ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์รูปแบบหน่ึง 
เน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ีผสมผสานวิถีชีวิต สังคมและวฒันธรรมท่ีน่าสนใจ ในขณะเดียวกนัก็ยงัเป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ควรค่าแก่การรักษาเอาไว ้ดงันั้นผูมี้ท่ีเก่ียวขอ้ง
ในเร่ืองของการวางแผนและก าหนดนโยบายการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์นั้นก็จ  าเป็นท่ีต้องทราบ
เก่ียวกบัหลกัการดงักล่าวดว้ยเช่นกนั 
        2.1.4  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวโดยชุมชนและแนวทางการพฒันาแบบมี 

ส่วนร่วม 
 2.1.4.1  ความหมายของการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

พจนา สวนศรี (2546) ไดอ้ธิบายถึงความหมายของการท่องเท่ียวโดยชุมชน Community 
Based Tourism (CBT) ไวใ้นคู่มือการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนวา่ คือ การท่องเท่ียวท่ีค านึงถึง
ความย ัง่ยืนของส่ิงแวดลอ้ม สังคม และวฒันธรรม ก าหนดทิศทางโดยชุมชน จดัการโดยชุมชน เพื่อ
ชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจา้ของ มีสิทธิในการจดัการดูแล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผูม้าเยือน 
ในขณะท่ี วีระพล ทองมา และประเจต อ านาจ (2547) ได้พูดถึงการท่องเท่ียวโดยชุมชน คือ การ
ท่องเท่ียวท่ีค านึงถึงความย ัง่ยืนของส่ิงแวดล้อม สังคม และวฒันธรรม ก าหนดทิศทางโดยชุมชน 
จดัการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจา้ของมีสิทธิในการจดัการดูแลเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้แก่ผูม้าเยือน โดยมองว่าการท่องเท่ียวตอ้งท างานครอบคลุม 5 ด้านพร้อมกัน ทั้งการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม โดยมีชุมชนเป็นเจา้ของและมีส่วนในการจดัการ 

ต่อมาค าวา่ “การท่องเท่ียวโดยชุมชน” ก็เป็นท่ีรู้จกัและใชก้นัอยา่งแพร่หลายในหลายๆ 
ความหมาย โดยชุมชนจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะน าไปสู่การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนได ้และเม่ือมีชุมชนมา
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวก็จะมีค าใหม่ๆ เกิดข้ึน เช่น การท่องเท่ียวชุมชน การท่องเท่ียวโดยชุมชน 
การท่องเท่ียวผ่านชุมชน การท่องเท่ียวในชุมชน การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
และการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์เป็นตน้ (ส านกัพฒันาการท่องเท่ียว, 2552) ทั้งน้ี ก็ข้ึนอยูก่บันิยาม 
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แห่งการส่ือความหมายต่อค าดงักล่าว 
อยา่งไรก็ตาม การท่องเท่ียวโดยชุมชน “Community Based Tourism: CBT” จะสามารถ

พฒันาไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นรูปธรรมไดน้ั้น ก็ข้ึนอยูก่บัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัการท่องเท่ียวใน
แหล่งท่องเท่ียวนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าบ้าน (ชุมชน) และผูม้าเยือน 
(นักท่องเท่ียว) ซ่ึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งศึกษาวิจยัในด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อนัจะเป็น
แนวทางท่ีส าคญัในการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืต่อไป  

กล่าวโดยสรุป การท่องเท่ียวโดยชุมชนนั้นเสมือนเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา โดยใช้
การท่องเท่ียวเป็นเง่ือนไขและสร้างโอกาสใหอ้งคก์รชุมชนเขา้มามีบทบาทส าคญัในการวางแผนทิศ
ทางการพฒันาชุมชนของคนในชุมชน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในชุมชนท่ีมีแนวโนม้วา่การท่องเท่ียวจะ
รุกคืบเขา้ไปถึง หรือตอ้งการเปิดเผยชุมชนของตนให้เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง ให้ มีการสร้างให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้เก่ียวกับการวางแผน การบริหารจดัการทรัพยากรและกระจายอ านาจการ
ตดัสินใจโดยเนน้ความส าคญัของการจดัการธรรมชาติแวดลอ้มและใชก้ารท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือ
ในการพฒันาชุมชนไปพร้อมกนั 

2.1.4.2  หลกัการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน  
คู่มือเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชน (2552)ไดก้ล่าวถึงหลกัการและองคป์ระกอบของ

การจดัการการท่องเท่ียว โดยชุมชนท่ีใช้การท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาชุมชนนั้นตอ้งมี
หลกัการ ดงัน้ี 1) ชุมชนเป็นเจา้ของ 2) ชาวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและตดัสินใจ 
3) ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง 4) ยกระดบัคุณภาพชีวิต 5) มีความย ัง่ยืนทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
6) คงเอกลกัษณ์และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 7) ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหวา่งคนต่างวฒันธรรม 8) เคารพ
ในวฒันธรรมท่ีแตกต่างและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ 9) เกิดผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่คนทอ้งถ่ิน 
และ 10) มีการกระจายรายไดสู่้สาธารณประโยชน์ของชุมชน  

ขณะเดียวกนัในดา้นของการจดัการ องคป์ระกอบท่ีส าคญัของการจดัการการท่องเท่ียว
โดยชุมชน ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) องคป์ระกอบดา้นทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม คือ 
ชุมชนตอ้งมีฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ มีวฒันธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน 
และมีวถีิชีวติท่ีพึ่งพาและใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืน 2) ดา้นองคก์รชุมชน คือ ชุมชนมีระบบ
สังคมท่ีเขา้ใจกนั มีปราชญห์รือผูมี้ความรู้ และมีทกัษะในเร่ืองต่างๆ หลากหลาย และคนในชุมชน
ตอ้งรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ และเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา 3) ดา้นการจดัการ คือ 
ชุมชนตอ้งมีกฎ-กติกาในการจดัการส่ิงแวดล้อม วฒันธรรมและการท่องเท่ียวโดยมีองค์กรหรือ
กลไกในการท างานเพื่อจดัการการท่องเท่ียว และสามารถเช่ือมโยงการท่องเท่ียวกบัการพฒันาชุมชน
โดยรวมได ้ สามารถกระจายผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม และมีกองทุนท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการพฒันา
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เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน และ 4) ดา้นการเรียนรู้ คือ ลกัษณะของกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี
สามารถสร้างการรับรู้ และความเขา้ใจในวถีิชีวติและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง เนน้ระบบจดัการท่ีท าให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหวา่งชาวบา้นกบัผูม้าเยอืน และท่ีส าคญัคือ ตอ้งสามารถสร้างจิตส านึกใน
เร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม ทั้งชาวบา้นเองและผูม้าเยือน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
วีระพล ทองมา และประเจต อ านาจ (2547) ท่ีได้กล่าวถึงหลกัการด าเนินงานการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนท่ีวา่ การท่องเท่ียวโดยชุมชนตอ้งมาจากความตอ้งการของชุมชนอยา่งแทจ้ริง คือ สมาชิกใน
ชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมกนัทั้งระบบ ตั้งแต่การคิด วางแผน ท ากิจกรรม ติดตามประเมินผล เรียนรู้และ
รับประโยชน์ร่วมกนั ท่ีส าคญัคือ องคก์รชุมชนจะตอ้งมีความเขม้แขง็พอท่ีจะจดัการกบัผลกระทบท่ี
อาจเกิดข้ึนได ้และพร้อมท่ีจะหยดุเม่ือเกินความสามารถในการจดัการ โดยหากมองในแง่ความพร้อม
ของชุมชนและประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่องเท่ียวในมิติของชุมชนแลว้ การท่องเท่ียวโดย
ชุมชนจะเป็นไปไดด้ว้ยดีนั้นยงัตอ้งพิจารณาจากมิตินอกชุมชนท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย ไดแ้ก่ การตลาด 
นโยบายรัฐท่ีเขา้มาสนบัสนุน และพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว เป็นตน้ 
 2.1.4.3 แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วม 
 จากแนวคิดเก่ียวกบัหลกัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน และองคป์ระกอบของการจดัการ
การท่องเท่ียวของชุมชน ช้ีใหเ้ห็นถึงความส าคญัในดา้นต่างๆ ท่ีผูเ้ขา้มาพฒันาและจดัการจ าเป็นตอ้ง
ตระหนกัถึงเม่ือตดัสินใจด าเนินการพฒันาการท่องเท่ียวในชุมชนข้ึน คือ ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมได ้
และหากไม่มีกระบวนการในการเขา้มามีส่วนร่วมของชุมชนและกระจายผลประโยชน์แก่ชุมชน ก็
ไม่สามารถถือว่ารูปแบบการท่องเท่ียวนั้นๆ เป็นลักษณะการท่องเท่ียวโดยชุมชนได้ (พิมพ์ระว ี
โรจน์รุ่งสัตย์, 2553) ดังนั้ น เพื่อหาแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วม ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวจึงจ าเป็นตอ้งทราบถึงรายละเอียดท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) การ
ก าหนดเป้าหมายหลกัของการท่องเท่ียวแบบชุมชนแบบมีส่วนร่วม 2) ใครคือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหลกั
ในการจดัการการท่องเท่ียวชุมชน 3) อะไรคือปัจจยัส าคญัในการส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบชุมชน
แบบมีส่วนร่วม 4) รูปแบบของการวางแผนการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมเป็น
อยา่งไร และ 5) วธีิการจดัการกบัขอ้ขดัแยง้เป็นอยา่งไร ซ่ึงสาระส าคญัโดยสรุปมีดงัน้ี 
 1)  เป้าหมายหลกัของการท่องเท่ียวแบบชุมชนมีส่วนร่วม 
 ดรรชนี เอมพนัธ์ุ (2550) กล่าววา่ การจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม 
หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีด าเนินการโดยชุมชนเอง นับตั้งแต่การวางแผน การด าเนินการและการ
ติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนรักษาสภาพแวดลอ้ม ตลอดจนเกิดการกระจาย
รายได้อย่างเป็นธรรมในชุมชน บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ งน้ี 
เป้าหมายของการจดัการการท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย 3 ดา้น ดงัน้ี 1) เป้าหมายทาง
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เศรษฐกิจ คือ ตอ้งเกิดการหมุนเวียนรายได ้และสามารถกระตุน้เศรษฐกิจของทอ้งถ่ินอยา่งทัว่ถึง   
2) เป้าหมายทางสังคม คือ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นเจา้ของทรัพยากรการท่องเท่ียว ใน
การสร้างความประทบัใจให้แก่นักท่องเท่ียว นอกจากน้ี ยงัก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนใน
ทอ้งถ่ิน น ามาซ่ึงการพฒันาระบบสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน เกิดองค์ความรู้และการ
แลกเปล่ียนความรู้ วฒันธรรมระหว่างชุมชนด้วยกนั ชุมชนทอ้งถ่ินกบัหน่วยงานภายนอก และ
ชุมชนทอ้งถ่ินกบันกัท่องเท่ียว 3) เป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ สามารถรักษาทรัพยากรท่องเท่ียว
ให้เกิดความย ัง่ยืนและไม่เส่ือมโทรม และท่ีส าคัญ คือ เกิดแนวร่วมในการรักษาและป้องกัน
ทรัพยากรการท่องเท่ียวข้ึนระหวา่งประชาชนทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียวต่างถ่ิน 
 2)  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหลกัในการจดัการการท่องเท่ียวชุมชน 
 หากมองการท่องเท่ียวจากตน้ทาง คือ นักท่องเท่ียวและปลายทาง คือ แหล่งท่องเท่ียว 
จากตน้ทางถึงปลายทาง (มองในบริบทสากล) การท่องเท่ียวโดยชุมชนมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มต่างๆ 
อย่างน้อย 4 ภาคส่วน ไดแ้ก่ ชุมชน (Community) ผูมี้อ  านาจตดัสินใจ เช่น ภาครัฐบาล (Decision 
maker) ภาคธุรกิจ (Business operator) และนักท่องเท่ียว (Visitor) โดยทุกภาคส่วนควรได้รับ
ผลประโยชน์ร่วมกนั รวมทั้งร่วมคิดถึงแนวทางแกไ้ขเม่ือเกิดปัญหาร่วมกนั ดงัภาพท่ี 2.3 
 
 
    
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.3  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหลกัของการจดัการการท่องเท่ียวชุมชน 
 
ท่ีมา:  พิมพร์ะว ีโรจน์รุ่งสัตย ์(2553) 
  
 พิมพร์ะวี โรจน์รุ่งสัตย ์ กล่าววา่ ในการพฒันาและจดัการการท่องเท่ียวชุมชนควรระบุ
ให้ชดัเจนว่าใครคือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและในลกัษณะหรือรูปแบบใด ซ่ึงอาจจะพิจารณาภาคส่วน
อ่ืนๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น องคก์รทางดา้นวฒันธรรม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม หรือองคก์รภาครัฐทอ้งถ่ิน 
เป็นตน้ 
 3) ปัจจยัส าคญัในการส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบชุมชนมีส่วนร่วม 

 

ผลประโยชน์ในแง่
บวกส าหรับทุกฝ่าย 

ชุมชน 

ภาคธุรกิจ 

ภาครัฐบาล 

นกัท่องเท่ียว 
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ดรรชนี เอมพนัธ์ุ (2550) ได้กล่าวถึงปัจจยัส าคญัในการส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบมี
ส่วนร่วมวา่ชุมชนตอ้งมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพดา้นพื้นท่ีและส่ิงดึงดูดใจ สามารถเขา้ถึงหรือ
ไดรั้บความเห็นชอบให้เขา้ไปด าเนินการจดับริการท่องเท่ียวได ้ตอ้งมีตลาดการท่องเท่ียวอยูแ่ลว้ใน
พื้นท่ีหรือบริเวณใกล้เคียงหรือมีโอกาสท่ีจะมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเยือน ชุมชนตอ้งมีองค์กรรองรับ
ส าหรับการบริหารจดัการการท่องเท่ียวชุมชน มีทกัษะและความรู้ในการจดัการเก่ียวกบัการท่องเท่ียว
ในประเด็นต่างๆ เช่น การจัดการทรัพยากรท่องเท่ียว การจัดการระบบการเงิน การบัญชี การ
ให้บริการท่ี เก่ียวข้อง เช่น กิจกรรมการท่องเท่ียว มัคคุเทศก์ ท่ีพัก อาหาร การตลาดและ
ประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ ส่วนในการวางแผนการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม
ดรรชนี ไดก้ล่าวไวใ้นล าดบัต่อไป 
 4)  การวางแผนการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
 การวางแผนจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน ดรรชนี เอมพนัธ์ุ (2550) กล่าวว่า เป็น
กิจกรรมท่ีกระท าต่อเน่ืองเป็นกระบวนการเพื่อเสนอแนะแนวทางท่ีน าไปสู่การปฏิบติั เพื่อให้การ
จดัการการท่องเท่ียวนั้นบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเฉพาะท่ีวางไวส้ าหรับชุมชน การวางแผน
เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งไปสู่อนาคต โดยทั่วไปจะมีการก าหนดระยะเวลาการด าเนินการตามแผนท่ี
เสนอแนะไว ้การวางแผนการท่องเท่ียวโดยชุมชน เนน้การสร้างเสริมให้ชุมชนเขม้แข็งในการจดัการ
การท่องเท่ียว ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งเป็นรูปแบบการวางแผนและการจดัการท่ีก่อให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกนัอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 1) การก าหนดวตัถุประสงค์ของการ
จดัการการท่องเท่ียว 2) การส ารวจรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล 3) การก าหนดนโยบายและร่างแผน
ทางเลือก 4) การน าแผนไปปฏิบติั และ 5) การประเมินและติดตามผลการด าเนินงาน 
 นอกจากน้ี การวางแผนท่ีดีและชัดเจนก็เป็นส่ิงส าคญั Timothy (2002) ได้กล่าวถึง
หลกัการในการวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวชุมชน (PIC Planning Principles) ซ่ึงเป็นตวัอยา่งหน่ึง
ในการเตรียมการวางแผนการด าเนินงานการท่องเท่ียวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม ดงัภาพท่ี 2.4 โดย
ขั้นตอนการด าเนินงานตามแผนท่ีดีนั้น Timothy แนะว่าควรด าเนินการอยา่งค่อยเป็นค่อยไป เช่น 
การหาเอกลกัษณ์ จุดแข็งจุดเด่นท่ีแทจ้ริงของชุมชน เป็นตน้ ทั้งน้ี เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลท่ีเป็นจริง และ
สามารถท่ีจะจดัการกบัขอ้ขดัแยง้ต่างๆ จนสามารถบรรลุผลตามแผนท่ีวางไวไ้ด ้โดยรายละเอียด
เก่ียวกบัขอ้ขดัแยง้นั้น ไดก้ล่าวไวใ้นล าดบัต่อไป 
 5)  การจดัการกบัขอ้ขดัแยง้ 
 จากแนวคิดเก่ียวกบัการวางแผนการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมนั้น 
บางคร้ังอาจจะไม่สามารถด าเนินการต่อไปได ้อาจมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน โดยอาจ
เป็นปัญหาจากความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนทั้งขณะด าเนินงานและภายหลงัการท างาน ซ่ึงความ
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ขดัแยง้นั้นเป็นส่ิงท่ีชุมชนหลีกเล่ียงไม่ได้ในการพฒันาการท่องเท่ียวและถือเป็นส่ิงท่ีท าให้การ
ท่องเท่ียวลม้เหลวได ้อย่างไรก็ตามการขดัแยง้ดงักล่าวก็เป็นส่ิงท่ีจะแสดงให้เห็นถึงโอกาสส าหรับ
การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ พิมพร์ะวี โรจน์รุ่งสัตย ์(2553) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกุญแจส าคญัใน
การจดัการและแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ดงักล่าวท่ีเกิดข้ึน ดงัน้ี 
 1.  มีกระบวนการท่ีทุกฝ่ายร่วมมือกนัอยา่งทัว่ถึง 
 2.  คงไวซ่ึ้งการส่ือสารท่ีเปิดเผยและมีประสิทธิภาพ 
 3.  ตอ้งมีความรับผดิชอบร่วมกนัและปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสม ตามสถานการณ์ 
 4.  สร้างความคิดเห็นท่ีร่วมกนัระหวา่งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.4  หลกัในการวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวชุมชนแบบมีส่วนร่วม (PIC Planning Principles) 
 
ท่ีมา:  Timothy, D.J. (2002) 
 
 สรุปไดว้่า การท่องเท่ียวโดยชุมชนนั้นสามารถประสบความส าเร็จอย่างเหมาะสมได้
นั้น จ  าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเป็นส าคญั โดยชุมชนเอง
จะต้องเป็นศูนย์กลางท่ีเข้มแข็ง ในการจดัการและประสานความเข้าใจอนัดี สู่การเรียนรู้และ
แลกเปล่ียนประสบการณ์กนัระหว่างชุมชน ผูมี้อ  านาจจากรัฐบาล และนกัท่องเท่ียว โดยตอ้งมีการ
ก าหนดแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นแผนการพฒันาแบบมีส่วนร่วมท่ีเหมาะสม เพื่อยึดเป็นกรอบในการ

การมส่ีวนร่วม Participatory 

  ฟังชุมชนในการตั้งเป้าหมายในดา้นการท่องเท่ียว 
 ใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งมาร่วมในกระบวนการตดัสินใจ 
  เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน 
 สร้างความรู้และความต่ืนตวัในชุมชน 
 

ความร่วมมอื Collaboration 

  ภาครัฐ 
  ภาคเอกชน (ภาคธุรกิจ) 
  คณะบริหาร 
  ชุมชน 
 
 
 
 

การสร้างผลประโยชน์ 
 ควรเลือกแนวทางการพฒันาอยา่งระมดัระวงั 
 พฒันาอยา่งค่อยเป็นค่อยไป 
 มีการวดัและประเมินผลอยา่งสม ่าเสมอ และ
ต่อเน่ือง 
 

ขั้นตอนการวางแผน 
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ปฏิบติัร่วมกนั และท่ีส าคญัคือตอ้งตระหนกัไวเ้สมอวา่ การท่องเท่ียวมิใช่อาชีพหลกั แต่การท่องเท่ียว
เป็นเสมือนกลไกท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและ
ชุมชน ใหเ้กิดประโยชน์ร่วมกนั 
 ในหวัขอ้ถดัไปจะกล่าวถึงรูปแบบของวงจรชีวิตของแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงเน้ือหาในส่วน
น้ีจะช้ีใหเ้ห็นถึงขอ้คิดท่ีส าคญัในการน าทฤษฎีเก่ียวกบัวงจรชีวติของแหล่งท่องเท่ียวกบัการวางแผน
พฒันาแหล่งท่องเท่ียว มาใชใ้นกระบวนการพฒันาการท่องเท่ียวแบบชุมชนท่ีเหมาะสม ดงัน้ี 
        2.1.5  วงจรชีวติของแหล่งท่องเท่ียว (The Tourist Destination Life Cycle) 
 แนวคิดเก่ียวกบัวงจรชีวติของแหล่งท่องเท่ียว (The Tourist Destination Life Cycle) นั้น 
มีจุดเร่ิมตน้มาจากข้อเสนอของ Middleton และ Hawkins (อา้งถึงใน เลิศพร ภาระสกุล, 2553)
เก่ียวกบัผลกระทบทางดา้นดีและผลกระทบในดา้นลบของการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ซ่ึง
เป็นหลักส าคัญของการจัดการการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนในแหล่งท่องเท่ียว คือ ต้องพยายามเพิ่ม
ผลกระทบทางดา้นดีหรือดา้นบวกให้มากข้ึน และในขณะเดียวกนัก็ตอ้งพยายามลดผลกระทบใน
ดา้นลบให้นอ้ยลง อย่างไรก็ตามแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแหล่งท่องเท่ียวมีความแตกต่างกนั ท าให้ผล
กระทบมีความแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวประเภทใด ความแตกต่างของ
ผลกระทบก็ข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีแตกต่างกนัต่อไปน้ี 1) ปัจจยัทางดา้นของการพฒันาแหล่งท่องเท่ียววา่
พฒันาข้ึนมาเม่ือใด ระยะเวลานานเพียงใด และในเร่ิมแรกก่อนท่ีจะมีการพฒันา มีการวางแผนการ
พฒันาไวดี้หรือไม่ 2) ประเภทของกิจกรรมการท่องเท่ียวและประเภทนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเท่ียวใน
แหล่งท่องเท่ียว 3) ระดบัของการพฒันาของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินเม่ือเทียบกบัองคก์ร
การท่องเท่ียวภายนอกพื้นท่ี 4) นโยบายต่างๆ ของภาครัฐ และ 5) ความเปราะบางของส่ิงแวดลอ้ม 
เศรษฐกิจและวฒันธรรมของพื้นท่ี  
 Butler (1980) เป็นคนแรกท่ีเสนอแนวคิดเก่ียวกับวงจรชีวิตของแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึง
แนวคิดดงักล่าวมีอิทธิพลต่อวงการท่องเท่ียวอยา่งมาก และมีความส าคญัต่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน 
โดยโมเดลน้ีไดเ้สนอแนวคิดต่างๆ ไวว้า่ในแต่ละขั้นของวงจรชีวิตของแหล่งท่องเท่ียวมีผลต่อเร่ือง
ต่อไปน้ี 1) จ  านวนและประเภทของนักท่องเท่ียว 2) ระดบัการมีปฏิสัมพนัธ์และรูปแบบการมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งเจา้บา้นและนกัท่องเท่ียว 3) อตัราการเปล่ียนแปลงต่างๆ ในแหล่งท่องเท่ียว และ 
4) ผูมี้อ านาจควบคุมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว โดย Butlerไดเ้สนอแผนภูมิ
หรือโมเดลเก่ียวกบัวงจรชีวติของแหล่งท่องเท่ียว ไวด้งัภาพท่ี 2.5 
 Butler เช่ือวา่ในขณะท่ีแหล่งท่องเท่ียวมีการพฒันาและด าเนินไป ปัญหาต่างๆ จะเกิดข้ึน
ตามมา เน่ืองจากคนนอกพื้นท่ีเร่ิมเขา้ไปควบคุมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของทอ้งถ่ิน และรูปแบบ
การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคนในชุมชนกบัผูม้าเยี่ยมเยือนก็จะเปล่ียนแปลงไปเป็นในลกัษณะท่ีเป็น

DPU



 
37 

 

ทางการมากข้ึน ในหลกัของการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน เราจะตอ้งพยายามชะลอหรือป้องกนั
ไม่ให้เกิดการเปล่ียนแปลงในลกัษณะดงักล่าวข้ึน ในขณะเดียวกนัจะเห็นไดว้่าในวงจรชีวิตของ
แหล่งท่องเท่ียวจะมีช่วงหน่ึงท่ีแหล่งท่องเท่ียวเขา้สู่ช่วงถดถอย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีกระทบต่อความย ัง่ยืน
ทางการท่องเท่ียว เพราะการถดถอยของการท่องเท่ียวจะน าไปสู่ส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนา ไดแ้ก่ รายได้
ของแหล่งท่องเท่ียวลดลง ภาวะการมีงานท าของคนในแหล่งลดลง โครงสร้างพื้นฐานไม่มีการใชใ้ห้
คุม้ค่ากบัเงินท่ีลงทุนไป อาคารสถานท่ีถูกปล่อยทิ้งร้างหรือใชป้ระโยชน์นอ้ยกวา่ท่ีควร รวมถึงขวญั
และก าลงัใจของคนในทอ้งถ่ินเสียไป ในแง่ของความย ัง่ยนืจะเห็นไดว้า่ในปัจจุบนัแหล่งท่องเท่ียวมี
แนวโนม้ท่ีจะมีวงจรชีวิตท่ีสั้นลงเร่ือยๆ อนัเน่ืองมาจากนกัท่องเท่ียวมกัจะหาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ 
และเปล่ียนสถานท่ีท่องเท่ียวไปเร่ือยๆ อีกสาเหตุอีกประการหน่ึงก็คือ มีการแข่งขนักนัระหว่าง
แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ มีมากข้ึน และมีแหล่งท่องเท่ียวใหม่เกิดข้ึนมากดว้ย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tourism Area Life Cycle (TALC) Model 
 
ภาพท่ี 2.5  Tourism Area Life Cycle (TALC) Model 
 
ท่ีมา:  Butler, R.W. (1980) 
  
 แหล่งท่องเท่ียวใดท่ีมีการชะลอตวัและการหดตวัอนัเกิดข้ึนเน่ืองจากปัจจยัต่างๆ นั้นจะ
ท าใหมี้วงจรชีวิตสั้นลง ก็จะเป็นอนัตรายส าหรับการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน จากทฤษฎีของ Butler พบวา่ 
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ความจริงแลว้เส้นโคง้วงจรชีวติของแหล่งท่องเท่ียวไม่ไดเ้ป็นเส้นโครงท่ีประณีต แต่จะเป็นเส้นโคง้
ท่ีข้ึนๆ ลงๆ ตามปัจจยัต่างๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของผูจ้ดัการแหล่งท่องเท่ียว เช่น มี
นกัท่องเท่ียวมาเท่ียวประเทศไทยมากข้ึน เม่ือประเทศไทยประสบปัญหาลดค่าเงินบาทในช่วงปี 
พ.ศ.2540 ท าใหก้ระตุน้ตลาดนกัท่องเท่ียวไดม้ากข้ึนและหดตวัลงเม่ือเกิดการประทว้งหรือเกิดโรค
ระบาด เป็นตน้ จึงท าให้เส้นโคง้ของวงจรชีวิตของแหล่งท่องเท่ียวของแต่ละประเทศไม่ใช่เส้นโคง้
ท่ีประณีต อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีของ Butler ก็ยงัมีขอ้จ ากดั เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวอาจมี
ความเห็นต่อแหล่งท่องเท่ียวแตกต่างกนัจึงท าใหข้ั้นวงจรชีวติของแหล่งท่องเท่ียวแตกต่างกนั ดงันั้น 
ทฤษฎีวงจรชีวิตของแหล่งท่องเท่ียวจึงไม่ใช่เทคนิคท่ีมีความแม่นย  าเท่ียงตรง ท่ีจะน าไปใช้ไดก้บั
การวางแผนพฒันาแหล่งท่องเท่ียว เพียงแต่ทฤษฎีน้ีจะมีประโยชน์ท่ีจะบอกให้ทราบว่าแหล่ง
ท่องเท่ียวมีขั้นตอนแห่งววิฒันาการอยา่งไรเท่านั้น (เลิศพร ภาระสกุล, 2553) 
 สรุปใหเ้ห็นวา่แหล่งท่องเท่ียวทุกแห่งยอ่มมีการพฒันาและการด าเนินไปของตวัเอง ไม่
วา่จะเป็นแหล่งท่องเท่ียวประเภทใดก็ตาม การท่ีจะบอกไดว้า่แหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ อยูใ่นช่วงใดของ
วงจรชีวติของแหล่งท่องเท่ียวไดก้็ตอ้งศึกษาถึงแนวโนม้และปัจจยัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัแหล่งท่องเท่ียว 
เช่นเดียวกบัตลาดน ้า ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวอีกประเภทหน่ึงท่ีตอ้งยอมรับวา่แต่ละแห่งนั้นมีประวติั
ความเป็นมา ประสบการณ์ และรูปแบบการด าเนินการท่ีแตกต่างกนั ฉะนั้น จะบอกไดว้่าตลาดน ้ า
แต่ละแห่งนั้นอยูใ่นขั้นใดของวงจรชีวิตแหล่งท่องเท่ียวนั้นก็จ  าเป็นตอ้งศึกษาถึงบริบทพื้นฐานของ
แหล่งท่องเท่ียว รวมถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อแหล่งท่องเท่ียวและแนวโน้มของการด าเนินชีวิตใน
ปัจจุบนัว่ามีลกัษณะเป็นเช่นไร เพื่อท่ีจะสามารถบอกไดว้่าแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ อยู่ในขั้นใดของ
วงจรชีวิตแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงจะมีประโยชน์ต่อผูจ้ดัการแหล่งท่องเท่ียวในการท่ีจะหาแนวทางการ
ป้องกนัหรือรับมือกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างเหมาะสม ทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต แต่มิใช่การ
วางแผนพฒันาแหล่งท่องเท่ียวดงัขอ้จ ากดัของทฤษฎีท่ีไดก้ล่าวไว ้
        2.1.6   แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวและกระบวนการ
ตดัสินใจท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว  
 ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวและกระบวนการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 

2.1.6.1  พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) 
ฉลองศรี พิมลสมพงษ ์(2550: 33) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง 

“การศึกษาเพื่อทราบถึงความตอ้งการความจ าเป็นของผูบ้ริโภคท่ีเป็นตลาดเป้าหมาย เพื่อวางแผนกล
ยุทธ์ทางการตลาดให้ตอบสนองความตอ้งการบริโภคนั้นๆ และเพื่อให้ผูบ้ริโภคไดรั้บความพอใจ
สูงสุด” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปณิศา ลญัชานนท์, ธงชยั สันติวงษ์ และดารา ทีปะปาล ซ่ึง
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กล่าวโดยสรุปไวว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง “การกระท าใดๆ ของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง
กบัการเลือก สรร การซ้ือ การใชสิ้นคา้และบริการรวมทั้งกระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงเป็นตวัน าหรือ
ตวักระท าพฤติกรรมดงักล่าว เพื่อตอบสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ไดรั้บ
ความพอใจ” นอกจากน้ี ยงักล่าวถึงทฤษฏีพฤติกรรมการบริโภค ของ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2550 : 
33-47) ในท่ีน้ี คือ นกัท่องเท่ียว ซ่ึงกล่าวถึง ค าถาม 7 ค  าถามท่ีนิยมใช้คน้หาพฤติกรรมการบริโภค 
หรือท่ีเรียกวา่ (6 Ws 1 H) ประกอบดว้ย ใครคือนกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย (Who) นกัท่องเท่ียวซ้ือ
อะไร (What) ท าไมนกัท่องเท่ียวจึงซ้ือ (Why) มีปัจจยัอะไรเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพล ใครมีส่วนร่วม
ตดัสินใจซ้ือ (Who) เช่น ญาติ พี่น้อง หรือเพื่อน นกัท่องเท่ียวซ้ือเม่ือไร (When) เช่น ช่วงวนัหยุด
พกัผอ่นประจ าปี หรือ เสาร์อาทิตย ์เป็นตน้ นอกจากน้ี นกัท่องเท่ียวซ้ือท่ีไหน (Where) คือ ซ้ือผา่น
ตวัแทนจ าหน่าย หรือเวบ็ไซด ์และนกัท่องเท่ียวซ้ืออยา่งไร (How) คือ กระบวนการซ้ือของผูบ้ริโภค 
เช่น การรับรู้ความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูลเพื่อตอบสนองความตอ้งการ การประเมินผลทางเลือก 
การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ เป็นตน้ ในขณะท่ี Kotler (1991: 164) กล่าววา่ รูปแบบ
และพฤติกรรมผูบ้ริโภคประกอบดว้ยส่ิงกระตุน้ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการ
และส่ิงกระตุ้นจะผ่านไปยงัความคิดของผูบ้ริโภคหรือกล่องด า ซ่ึงผูข้ายไม่สามารถทราบถึง
ความคิดของผูบ้ริโภคได้ รูปแบบพฤติกรรมการบริโภคประกอบดว้ยส่ิงกระตุน้ซ่ึงอาจจะเรียกว่า   
S-R Theory ซ่ึงส่ิงกระตุ้นจะท าให้เกิดความต้องการและจะท าให้เกิดการตอบสนอง โดยมี
รายละเอียดของรูปแบบพฤติกรรมของผูซ้ื้อท่ีเกิดจากส่ิงกระตุน้ภายนอก ดงัตารางท่ี 2.1 
 
ตารางท่ี 2.1  Marketing Management: Analysis, Planning, Implements, and Control 
 

ส่ิงกระตุ้นภายนอก 

การตลาด 
ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย  

การส่งเสริมการตลาด 

สภาพแวดล้อม 
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง วฒันธรรม 

กล่องด าของผู้ซ้ือ (ความคิดของผู้บริโภค) 

ลกัษณะของผู้ซ้ือ 
1) ปัจจยัวฒันธรรม    3) ปัจจยัส่วนบุคคล 
2)ปัจจยัทางสังคม     4) ปัจจยัจิตวทิยา 
 

ขั้นตอนการตัดสินใจ 
1) รับรู้ปัญหา              4) ตดัสินใจซ้ือ 
2) คน้หาขอ้มูล             5) พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
3) ประเมินทางเลือก 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
 

 
ท่ีมา:  Kotler, Philip. (1991) 

 
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้เก่ียวกบัความหมายและรูปแบบพฤติกรรมของผูบ้ริโภคนั้น มีผูใ้ห้

ค  านิยามไวม้ากมาย แต่สรุปความหมายโดยรวมไดว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมหรือ
การกระท าใดๆ ก็ตามท่ีเกิดจากปัจจยัหรือแรงจูงใจใดๆ ท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการ ผ่าน
กระบวนการการตดัสินใจของตนเองหรือได้รับค าแนะน าจากบุคคลอ่ืน แล้วจึงแสดงออกซ่ึง
พฤติกรรมหรือการกระท าต่างๆ เพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้ 

2.1.6.2  พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว (Tourist Behavior) 
ในส่วนพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว ก็มีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงไวห้ลายท่านเช่นกนั โดย 

ศุภลกัษณ์ อคัรางกรู (2551) ไดก้ล่าวถึงความแตกต่างทางพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวไวด้งัน้ี 
 

ตารางท่ี 2.2  ความแตกต่างทางพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มธุรกิจและกลุ่มพกัผอ่น 
 

กลุ่มธุรกจิ กลุ่มพกัผ่อน 
- เป็นผูใ้ชบ้ริการแต่อาจไม่ใช่ลูกคา้หรือผู ้

ตดัสินใจ (นายจา้งหรือองคก์รเป็นผูต้ดัสินใจ) 
- ไม่ไดเ้ลือกจุดหมายปลายทางเอง 
- เดินทางบ่อย 
- ระยะเวลาเดินทางในแต่ละคร้ังไม่นาน 
- วางแผนล่วงหนา้สั้นหรือยาวมาก (เช่น

วางแผนล่วงหนา้เป็นชัว่โมงหรือเป็นปี ในกรณี
ท่ีมีแผนงาน)  

- เป็นลูกคา้และผูใ้ชบ้ริการ 
- เป็นผูเ้ลือกจุดหมายปลายทางเอง 
- เดินทางไม่บ่อยนกั 
- ระยะเวลาเดินทางนานกวา่นกัธุรกิจ 
- ใชเ้วลาวางแผนล่วงหนา้ปานกลาง (2-3     

อาทิตยล่์วงหนา้หรืออาจถึงปี) 
- ระมดัระวงัเร่ืองค่าใชจ่้าย เพราะมกัเป็น

เจา้ของเงิน 
 

การตอบสนองของผู้ซ้ือ 
                          1) การเลือกผลิตภณัฑ ์         4) เวลาในการซ้ือ 
                          2) การเลือกตรา                   5) ปริมาณการซ้ือ 
                          3) การเลือกผูข้าย DPU
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 
 

กลุ่มธุรกจิ กลุ่มพกัผ่อน 
- มกัไม่ไดจ่้ายเอง (องคก์รเป็นผูส้นบัสนุน) 
- โดยทัว่ไปไม่มีประสบการณ์ในการ

เดินทางสูงมีขอ้เรียกร้องมาก (Demanding 
Customer) 

- ประสบการณ์เดินทางในแต่ละท่ีไม่มากนกั
และไม่ค่อยเรียกร้องเท่าใดนกั 

 
ท่ีมา:  ศุภลกัษณ์ อคัรางกรู (2551) 

 
บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548 : 138) กล่าววา่ “นกัท่องเท่ียวไม่วา่จะเป็นนกัท่องเท่ียวชาว

ต่างประเทศหรือนักท่องเท่ียวภายในประเทศก็ตาม สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ได้ 3 
ประเภท” คือ ประเภทท่ี 1 : นกัท่องเท่ียวประเภทหรูหรา เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดสู้ง มกัเรียกร้อง
บริการทางการท่องเท่ียวชนิดหรูหรา โดยปกตินกัท่องเท่ียวประเภทน้ีจะมีจ านวนไม่มากนกั มกัจูจ้ี้
และเอาใจยากแต่จ่ายดี ประเภทท่ี 2 : นกัท่องเท่ียวประเภทระดบักลาง เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได้
ปานกลางไม่จูจ้ี้หรือเรียกร้องบริการทางการท่องเท่ียวมาก มกัเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีอารมณ์ดี มุ่งความ
สนุกสนานเป็นส าคญั ประเภทท่ี 3 : นกัท่องเท่ียวประเภทระดบัมวลชน เป็นนกัท่องเท่ียวประเภทท่ี
มีจ านวนมากท่ีสุดส่วนมากมีรายไดน้้อยหรือไม่มีรายไดป้ระจ า ตอ้งการบริการทางการท่องเท่ียว
แบบพื้นๆในราคาถูกเอาใจง่าย มกัจะไดรั้บการจูงใจจากการโฆษณา ในขณะท่ี Cohen (อา้งถึงใน 
Brian Boniface and Chris Cooper, 2009 : 35) จากหนงัสือ Worldwide Destinations: The Geography of 
Travel and Tourism ซ่ึงกล่าวถึงนกัท่องเท่ียว 4 ประเภทท่ีแตกต่างจากแนวคิดของ บุญเลิศ คือ 1) The 
Drifter 2) The Explorer 3) The Individual Mass Tourist และ 4) The Organized Mass Tourist โดย
นกัท่องเท่ียวมีความตอ้งการ 2 อยา่งอยูใ่นตวัเอง อยา่งแรก คือ ตอ้งการประสบการณ์แปลกใหม่ แต่
ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งการความรู้สึกปลอดภยักบัส่ิงท่ีคุน้เคยเหมือนอยูบ่า้น และในนกัท่องเท่ียว 4 
ประเภทน้ีมีส่วนผสมของความตอ้งการทั้งสองในสัดส่วนท่ีแตกต่างกนั โดย Cohen อธิบายว่า 
นกัท่องเท่ียวแบบ Drifter และ Explorer เป็นประเภทท่ีจดัวา่เป็น Non-Institutionalized Tourism ท่ี
มกัจะไม่ใชบ้ริการท่ีจดัไวใ้หส้ าหรับนกัท่องเท่ียว ส่วน 2 ประเภทหลงันั้นถือวา่เป็น Institutionalized 
Tourism คือ นักท่องเท่ียว 2 ประเภทน้ีใช้บริการจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เช่น ตัวแทน
จ าหน่าย ธุรกิจจดัน าเท่ียว ท่ีพกัแรมและร้านอาหารท่ีให้บริการนักท่องเท่ียว ซ่ึงจากแนวคิดของ   
ศุภลกัษณ์ บุญเลิศ และ Cohen แสดงให้เห็นวา่นกัท่องเท่ียวในแต่ละประเภทนั้นมีลกัษณะท่ีแสดง
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ออกมาแตกต่างกนั ไม่วา่จะเป็นรูปแบบของการใชจ้่าย การเดินทาง การเลือกใชบ้ริการ การตดัสินใจ 
หรือแมแ้ต่ประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงเม่ือนกัท่องเท่ียวมีประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั ก็จะท า
ใหพ้ฤติกรรมท่ีแสดงออกมาก็จะแตกต่างกนั   

ตวัอยา่งเช่น นกัท่องเท่ียวชาวยโุรปวยัเกษียณอาย ุท่ีเคยเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย
เม่ือ 2 ปี ก่อน และวางแผนท่ีจะเดินทางมาพกัผ่อนท่ีประเทศไทยอีกคร้ังเป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดย
เลือกท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีกรุงเทพมหานครและจงัหวดัเชียงใหม่ และตดัสินใจท่ีจะพกัในท่ีพกั
ขนาดเล็กย่านชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร และพกัแบบโฮมสเตย์ในจังหวดัเชียงใหม่  
เน่ืองจากช่ืนชอบในสภาพส่ิงแวดลอ้ม การบริการ วฒันธรรมท่ีสวยงามและราคาถูกกว่า แทนการ
เขา้พกัโรงแรมหรูยา่นกลางเมืองเหมือนคร้ังแรกท่ีเดินทางมา สังเกตไดว้า่นกัท่องเท่ียวมีพฤติกรรม
ในการเลือกตดัสินใจเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวและสถานท่ีพกัท่ีแตกต่างออกไป เน่ืองจากเคยมี
ประสบการณ์การมาท่องเท่ียวแลว้จึงส่งผลให้เกิดพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไป ในขณะท่ี Cohen พยายาม
ช้ีให้เห็นว่าพฤติกรรมนักท่องเท่ียวท่ีแตกต่างนั้ นก็ เ น่ืองมาจากลักษณะความต้องการของ
นกัท่องเท่ียวนัน่เอง 
 2.1.6.3 กระบวนการตดัสินใจท่องเท่ียว 
 อคัรฤทธ์ิ หอมประเสริฐ (2543: 16) กล่าวถึง กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค
โดยทัว่ไปจะเป็นไปตามขั้นตอนต่างๆ 6 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 : ส่ิงเร้า (Stimulus) หมายถึง ส่ิงกระตุน้ 
(Cue) หรือแรงขบั (Drive) เพื่อจูงใจหรือเร่งเร้าให้บุคคลเกิดความตอ้งการท่ีจะกระท าบางส่ิง
บางอยา่ง ส่ิงเร้าอาจเกิดจากสังคม เรียกส่ิงเร้าทางสังคม เช่น การไดพู้ดคุยกบัเพื่อนฝงู ขั้นท่ี 2 : การ
รับรู้ความตอ้งการ (Need Awareness) หรือรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) ท่ีเกิดจากส่ิงกระตุน้ทั้ง
ภายในและภายนอก ขั้นท่ี 3 : การคน้หาขอ้มูล (Information Search) หลงัจากผูบ้ริโภคไดต้ดัสินใจ
วา่ ความปรารถนาท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนองมีคุณค่าท่ีจะไดรั้บการพิจารณาต่อไป การรวบรวม
ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะซ้ือก็จะกระท าในขั้นน้ี เช่น รายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียว 
บริการการท่องเท่ียวหลงัการขาย โดยจะพิจารณาทางเลือกแต่ละทางด้วยการสอบถามจากคน
ใกลชิ้ด รับทราบขอ้มูลโฆษณาจากส่ือวารสาร โทรทศัน์ หรือวิทยุ อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ ขั้นท่ี 4 : การ
ประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) ในขั้นน้ีผูบ้ริโภคก็จะประเมินวา่จะซ้ือหรือใชบ้ริการ
อยา่งใดอยา่งหน่ึงจากรายการทางเลือกท่ีน ามาพิจารณา เกณฑ์การตดัสินใจเลือกโดยทัว่ไปเก่ียวกบั
ลักษณะและคุณสมบติัของสินค้าและบริการ เช่น ช่ือตัว๋เคร่ืองบินจากสายการบินท่ีให้บริการ
รวดเร็ว สะอาด ปลอดภยั โรงแรมท่ีสะอาดบรรยากาศดี ท่ีตั้งและราคาเหมาะสม และการรับประกนั 
เป็นตน้ ในขั้นท่ี 3 และ 4 เป็นขั้นก่อนการซ้ือซ่ึงช่วงน้ีการโฆษณาจะเขา้มามีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด เน่ืองจากผูบ้ริโภคก าลงัตอ้งการขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัสินคา้นั้น ขั้นท่ี 5 : การ
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ตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) หลงัจากรับรู้ความตอ้งการ และไดป้ระเมินทางเลือกแลว้ ในขั้นน้ี
ผูบ้ริโภคก็พร้อมท่ีจะซ้ือ แต่ยงัมีส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาตดัสินใจอีก 3 ประการ คือ สถานท่ีซ้ือ เง่ือนไข
การซ้ือ และความพร้อมท่ีจะจ าหน่าย (Availability) หรือบางคร้ังก็มีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือในขณะนั้นดว้ย เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ทศันคติของบุคคลอ่ืน เป็นตน้ ขั้นท่ี 6 : พฤติกรรม
หลงัการซ้ือ (Post Purchase Behavior) เป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจหลงัการซ้ือ ถา้ในทางบวก 
ความพอใจจะมีอิทธิพลต่อการซ้ือซ ้ า จงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์ และบอกกล่าวต่อผูบ้ริโภครายอ่ืนๆ 
ในทางลบ หากไม่ไดรั้บความพอใจก็อาจจะหันไปซ้ือผลิตภณัฑ์ยี่ห้ออ่ืน ไม่กลบัมาใช้บริการอีก 
และอาจจะบอกกล่าวไปยงัผูบ้ริโภครายอ่ืนๆ ในทางลบ เป็นตน้ 

ในขณะท่ี Victor (1994) ไดอ้ธิบายสอดคลอ้งกบัแนวคิดของอคัรฤทธ์ิ เก่ียวกบัรูปแบบ
การกระตุน้และการตอบสนองของพฤติกรรมนักท่องเท่ียวท่ีก่อให้เกิดการตดัสินใจหรือการซ้ือ 
(ผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว) ดงัภาพท่ี 2.6  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2.6  รูปแบบการแสดงการกระตุน้และตอบสนองของพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียว 
 
ท่ีมา:  Middleton, Victor T.C. (1994) 
 

การซื้อซ ้า 

ส่ิงกระตุน้ (Input) 
ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑก์าร
ท่องเท่ียว บริการของ
โรงแรมและสถานท่ี
ท่องเท่ียว (ท่ีแข่งขนั
กนัหรือใชแ้ทนกนั) 

ช่องทางการส่ือสาร
ขอ้มูล 
- การโฆษณา 
- การส่งเสริมการขาย 
- แผน่พบัโฆษณา 
- การประชาสมัพนัธ์ 
- การขายโดยบุคคล 

ลักษณะการซ้ือและ
กระบวนการตดัสินใจ 
การกลั่นกรองข้อมูล
การเรียนรู้ (Learning) 

การรับรู้ 
(Perceptions) 

แรงจูงใจ 
- สถานะทาง
เศรษฐกิจ สงัคม 
- ลกัษณะของ
ประชากร 
- ลกัษณะทาง
จิตวิทยา 

 

การตดัสินใจ / ซ้ือ  
(การตอบสนอง) (Output) 

- เพื่อน 
- ครอบครัว 
- กลุ่มอา้งอิง 

ความจ า เ ป็น 
ความต้องการ 
จุดประสงค ์

ผลิตภณัฑก์าร
ท่องเท่ียวและโรงแรม 
- ช่ือบริษทั โรงแรม 
- ราคา 
- การบริการ 
- คุณภาพ 
- ความปลอดภยั ฯลฯ 

ทศันคติ 

ประสบการณ์ (Experience) 
ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ  

(พอใจ / ไม่พอใจ) 
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โดย Victor กล่าววา่ส่ิงท่ีมากระตุน้ (Input) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวทุกประเภท 
ตลอดจนการใหบ้ริการของธุรกิจ สินคา้และบริการ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีการแข่งขนัสูงและเป็นแรงกระตุน้
ส าคญัท่ีดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวเกิดความสนใจ แสวงหาขอ้มูลจากส่ือต่างๆ ตลอดจนไดรั้บขอ้มูล
เพิ่มเติมจากบุคคลใกลชิ้ด เช่น ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง ประกอบกบัการเรียนรู้ แรงจูงใจ ประสบการณ์ 
และทัศนคติของตน การกลั่นกรองข้อมูล ซ่ึงอยู่ในกระบวนการตัดสินใจ ท าให้เกิดการรับรู้ 
(Perception) และน าไปสู่การพยายามหาทางตอบสนองความตอ้งการและความจ าเป็นของตน โดย
การการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวและบริการนั้น คือ การตอบสนอง (Output) จากส่ิง
กระตุ้น และถ้าผลิตภัณฑ์และบริการสามารถตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการได้ 
นกัท่องเท่ียวจะไดรั้บความพึงพอใจ และเพิ่มประสบการณ์ทางบวกมากข้ึน และท าให้เกิดการซ้ือซ ้ า 
(เดินทางมาท่องเท่ียวและใชบ้ริการอีก) แต่ถา้ไม่พอใจก็กลายเป็นประสบการณ์ทางลบ จะกระตุน้
ให้เกิดความสนใจได้ยาก จ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้มาก ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Wahab เก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือการท่องเท่ียว 
 ผลการศึกษาของ Wahab ,Crampon และ Rothfield (อา้งถึงใน เลิศพร ภาระสกุล, 2553)
พยายามอธิบายถึงพฤติกรรมการซ้ือการท่องเท่ียว ดงัภาพท่ี 2.7  
 

 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 2.7  โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ Wahab, Crampon และ Rothfield 
 
ท่ีมา:  Wahab ,Crampon และ Rothfield (อา้งถึงใน เลิศพร ภาระสกุล, 2553) 

 
โดยซ่ึงช้ีใหเ้ห็นวา่การซ้ือการท่องเท่ียวเป็นการซ้ืออยา่งมีจุดมุ่งหมายและมีพฤติกรรมท่ี

เด่นชดัเฉพาะตวั โดย Wahab และคณะ ไดก้ล่าวถึงรูปแบบพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวท่ีเก่ียว ขอ้งกบั
วตัถุประสงคแ์ละแนวความคิดของนกัท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะ เพราะมีคุณลกัษณะ 4 ประการ ดงัน้ี 1) 
ไม่มีผลตอบแทนท่ีเป็นรูปธรรมหรือวตัถุท่ีจบัตอ้งไดภ้ายหลงัการลงทุน 2) มีค่าใช้จ่ายค่อนขา้งสูง 

กรอบความรู้
เบ้ืองตน้ 

ทางเลือก
ต่างๆ 

ขั้นการ
รวบรวมขอ้มูล 

ค าจ ากดัความ
ของสมมติฐาน

ต่างๆ 

การสร้าง
รูปแบบส่ิงเร้า

ต่างๆ 

การคาดคะเน
ผลท่ีจะเกิดข้ึน 

เปรียบเทียบ
ตน้ทุนกบัผลท่ีจะ

ไดรั้บ 

ตดัสินใจ ผลลพัธ์หลงั
การท่องเท่ียว 
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เม่ือเทียบกบัรายไดท่ี้ผูซ้ื้อไดรั้บอยู ่3) การซ้ือไม่ไดเ้กิดข้ึนโดยฉบัพลนัหรือไม่ไดไ้ตร่ตรองไวก่้อน 
และ 4) ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวมาจากการออมและวางแผนการเงินไวล่้วงหนา้ นอกจากน้ี Wahab 
และคณะได้เน้นว่าการท่ีตอ้งการลงทุนเพื่อการท่องเท่ียวท าให้นักท่องเท่ียวมีความอ่อนไหวต่อ
ความผดิหวงัและจะรู้สึกไม่ดีถา้มีส่ิงใดหรือใครมาท าลายความรู้สึกของเขาขณะท่องเท่ียว แสดงให้
เห็นวา่การตดัสินใจท่องเท่ียวมีการด าเนินไปเป็นขั้นๆ ดงัแผนภูมิภาพท่ี 2.8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.8  The Travel Decision Process : A Model 
 
ท่ีมา:  Schmoll (อา้งถึงใน เลิศพร ภาระสกุล, 2553)  
 

ในขณะท่ี Schmoll (อา้งถึงใน Abraham Pizam and Yoel Mansfeld, 2000 : 20) ไดเ้สนอ
โมเดลท่ีแสดงให้เห็นถึงกระบวนการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวซ่ึงถูกก าหนดจากส่ิงกระตุน้ 
ความปรารถนา ความตอ้งการและความคาดหวงัของบุคคลต่างๆ ในสังคมท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
นกัท่องเท่ียว โดย Schmoll กล่าววา่ โมเดลของเขามีประโยชน์ในการช่วยตดัสินใจในการท่องเท่ียว 

IV. CHARACTERISTICS AND FEATURES OF SERVICE DISTRIBUTION 

I. TRAVEL STIMULI II. PERSONAL AND SOCIAL DETERMINANTS OF TRAVEL BEHAVIOR 

III. EXTERNAL VARIABLES 

Travel Literature 

MOTIVATIONS 

Advertising 

and Promotion 
Socioeconomic 

status 
Personality 

features 

Social influences 

and aspirations 

Attitude and 

values 

Suggestions /Reports 
from other travelers 

DESIRES /NEEDS EXPECTATION 

Travel trade suggestions 
and recommendations 

TRAVEL 

DESIRES 

INFORMATION 

SEARCH 

ASSESSMENT 

OF TRAVEL 

ALTERNATIVE 

DECISION 

Confidence in travel 

trade intermediary 
Cost / value 

relations 

Attractions / amenities 
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ท่ีสร้างข้ึนบนหลกัการท่ีว่าปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัทางสังคมท่ีเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการ
เดินทางประกอบดว้ยแรงจูงใจต่างๆ ความปรารถนา ความตอ้งการจ าเป็นและความคาดหวงัต่างๆ 
ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีเป็นผลมาจากปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ส่ิงเร้าทางการท่องเท่ียว ความมั่นใจของตัว
นกัท่องเท่ียวเอง ภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว ประสบการณ์ท่ีนักท่องเท่ียวเคยมีมาก่อน และ
ขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาและงบประมาณ ซ่ึงประกอบดว้ยมิติ 4 ดา้น และแต่ละดา้นจะส่งผลต่อการ
ตดัสินใจขั้นสุดทา้ย ดงัท่ี Schmoll กล่าววา่ “การตดัสินใจขั้นสุดทา้ย คือการตดัสินใจท่ีจะเดินทาง
ไปยงัท่ีใด เดินทางเม่ือใด จะพกัท่ีไหน เดินทางอย่างไรและอ่ืนๆ” เป็นผลมาจากกระบวนการท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะด าเนินไปอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน และมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในขั้นสุดทา้ย ดงัน้ี 

มิติท่ี 1 :  ส่ิงเร้าทางการท่องเท่ียว (Travel stimuli) ประกอบดว้ยส่ิงเร้าภายนอกตวับุคคล
ได้แก่ การส่ือสารการตลาด ส่ือทางด้านการท่องเท่ียวต่างๆ ค าแนะน าจากปากต่อปาก หรือ
ค าแนะน าจากผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียว 

มิติท่ี 2 :  ปัจจยัทางสังคมและปัจจยัส่วนบุคคล (Personal and Social Determinants) 
เป็นตวัก าหนดถึงเป้าหมายของลูกคา้ในดา้นของรูปแบบการเดินทางท่ีตอ้งการ ความคาดหวงัต่างๆ 
จากการท่องเท่ียว จุดมุ่งหมายทางการท่องเท่ียว ความเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียว 

มิติท่ี 3 :  ตวัแปรภายนอก (External Variables) ไดแ้ก่ ปัจจยัภายนอก เช่น ความเช่ือมัน่
ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อผูใ้ห้บริการ ภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว ประสบการณ์ท่ีเคยได้เรียนรู้มาก่อน 
ขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาและค่าใชจ่้าย 

มิติท่ี 4 :  คุณลกัษณะต่างๆ ของแหล่งท่องเท่ียว (Characteristics and Features of the 
Service Destination) ไดแ้ก่ คุณลกัษณะหรือองค์ประกอบต่างๆ ของแหล่งท่องเท่ียว หรือบริการ
ต่างๆ ท่ีมีในแหล่งท่องเท่ียวท่ีจะส่งผลต่อการตดัสินใจในขั้นสุดทา้ย 

จากแนวคิดข้างต้นเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวท าให้ทราบว่า
กระบวนการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวนั้นถูกก าหนดจากส่ิงกระตุน้ไม่วา่จาก
ความปรารถนาความตอ้งการจากภายในและความคาดหวงัของบุคคลต่างๆ ในสังคม อนัส่งผลต่อ
พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวตามมาในกระบวนการตดัสินใจขั้นสุดทา้ย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจากการ
แนวคิดของ Victor, Wahab และของ Schmoll ท่ีท  าให้เขา้ใจกระบวนการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว
มากข้ึน 
        2.1.7  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัและแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว 

ในมุมมองทางการตลาดท่องเท่ียวนั้น ส่ิงหน่ึงท่ีเป็นหลกัส าคญัท่ีจะท าให้ผูป้ระกอบ
ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว นกัวิชาการ นกัวางแผนต่างๆ นั้นประสบความส าเร็จไดก้็คือ การ
ทราบถึงปัจจยัและแรงจูงใจส าคญัท่ีมีอิทธิพลหรือส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและการตดัสินใจของ
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นกัท่องเท่ียวได ้ดงันั้นในส่วนน้ีผูว้ิจยัจึงศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัและ
แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว ดงัน้ี 
 2.1.7.1  แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538: 137) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้่า ลักษณะของผูซ้ื้อได้รับอิทธิพลมาจากปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 1) ปัจจยัด้าน
วฒันธรรม (Cultural Factors) 2) ปัจจยัด้านสังคม (Social Factors) 3) ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal 
Factors) และ 4) ลกัษณะทางจิตวิทยา (Psychological Characteristics) ในขณะท่ี Morrison (อา้งถึงใน
ฉลองศรี พิมลสมพงศ,์ 2542: 35-36) กล่าววา่ ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึง
ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีปัจจยัท่ีท าให้เกิดพฤติกรรม ตลอดจนการตดัสินใจและการเลือกรูปแบบ
กิจกรรมท่ีต่างกนั ทั้งน้ี ปัจจยัเหล่านั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดงัน้ี 

1)  ปัจจยัภายใน (Personal Factors) ซ่ึงหมายถึง ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการซ้ือ ได้แก่ ความจ าเป็น ความต้องการ การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ รูปแบบการ
ด ารงชีวติ แนวคิดเก่ียวกบัตนเอง บุคลิกภาพ และทศันคติ 

2)  ปัจจยัภายนอก (External Factors) ได้แก่ วฒันธรรมและวฒันธรรมย่อย ชั้นของ
สังคม กลุ่มอา้งอิง ผูน้ าความคิดเห็น และครอบครัว  

โดย นิรันดร์ ทพัไชย (2545) เสริมว่าครอบครัวมีความส าคญัต่อการท่องเท่ียวเพราะ
ครอบครัวเป็นกลุ่มสังคมท่ีมีความส าคญัท่ีบุคคลเลือกใช้เวลาว่างร่วมกนั เพื่อท ากิจกรรมต่างๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกิจกรรมการท่องเท่ียว ในขณะท่ี สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543: 84) กล่าววา่ “ปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลในการก าหนดพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคแต่ละคน มีทั้งปัจจยัท่ีเกิด
จากตวัผูบ้ริโภคเอง และปัจจยัท่ีมาจากความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล” ซ่ึง Kotler (1996 : 204-211) 
ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือของผูบ้ริโภค (Major Actors Inflaming Buying 
Behavior) 4 ปัจจยั คือ 1) ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม (Cultural Factor) วฒันธรรมเป็นเคร่ืองผกูพนั
บุคคลไวด้ว้ยกนับุคคลจะเรียนรู้วฒันธรรมของเขาภายใตก้ระบวนการทางสังคมวฒันธรรม เป็นส่ิง
ท่ีก าหนดความต้องการและพฤติกรรมของบุคคลวฒันธรรมแบ่งออกเป็นวฒันธรรมพื้นฐาน 
วฒันธรรมกลุ่มยอ่ยหรือขนบธรรมเนียมประเพณีและชั้นของสังคม 2) ปัจจยัทางดา้นสังคม (Social 
Factor) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวติประจ าวนัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ลกัษณะทางสังคม
ประกอบดว้ย กลุ่มอา้งอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซ้ื้อ 3) ปัจจยัทางดา้นบุคคล (Person 
Factor) การตดัสินใจของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลของคนทางดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ อาย ุ
ครอบครัว อาชีพโอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการด ารงชีวติ บุคลิกภาพ และแนวความคิด
ส่วนบุคคล และ 4) ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา (Psychological) การเลือกของบุคคลไดรั้บอิทธิพลจาก
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กระบวนการทางจิตวิทยา 4 อยา่ง คือ การจูงใจ ความเขา้ใจความรับรู้ ความเช่ือ ทศันคติและการ
เรียนรู้ 

นอกจากน้ี มนสัสา จินต์จนัทรวงศ์ (2549) ไดท้  าการศึกษาวิจยั และกล่าวถึงทฤษฎีท่ี
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler ท่ีเรียกวา่ “การตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว” โดยกล่าววา่ “ปัจจยัท่ี
ใชใ้นการตดัสินใจซ้ือโปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ” คือ 1) ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ราคา ช่ือเสียง
ของบริษทั การส่ือสารทางการตลาด ค าแนะน าจากคน มคัคุเทศก์ กระแสนิยม ฤดูกาล ความแปลก
ใหม่ โปรแกรมการท่องเท่ียว วิทยากร และวยั 2) ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ การจูงใจ การรับรู้ บุคลิกภาพ 
และทศันคติ ในขณะท่ี เสรี วงษ์มณฑา (2542:38) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภคในลกัษณะเช่นเดียวกบั มนสัสา ซ่ึงมีส าคญั 2 ประการ คือ 1) ปัจจยัภายใน หรือเรียกว่า 
ตวัก าหนดพื้นฐาน ไดแ้ก่ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ การเรียนรู้ การรับรู้ ทศันคติ ความจ าเป็น และ 2) ปัจจยั
ภายนอกหรือตวัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ สภาพเศรษฐกิจ ครอบครัว สังคม 
วฒันธรรม และการติดต่อธุรกิจ 

จากแนวคิดท่ีกล่าวมาในเบ้ืองตน้ จะเห็นไดว้า่มีนกัวิชาการหลายท่านท่ีกล่าวถึงแนวคิด
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยในภาพรวมแลว้ส่วน
ใหญ่จะกล่าวถึงปัจจยัภายใน หรือส่ิงท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมใดๆ ข้ึนจากภายในตวับุคคลและปัจจยั
ภายนอก หรือส่ิงต่างๆ ท่ีอยูร่อบตวับุคคลนั้นๆ จะเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ตามมา โดยผ่านกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ จากนั้นจึงสนองตอบต่อส่ิงต่างๆ ออกมาดว้ยการ
แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมต่างๆ เช่น การตดัสินใจเดินทาง การเลือกท่ีจะท าหรือไม่ท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
เป็นตน้  

2.1.7.2  แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัและแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว 
 การเดินทางของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันในหลายๆ ประการตามท่ี ฉลองศรี  
พิมลสมพงศ ์(2531: 88-99) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีท าให้บุคคลตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว ประกอบดว้ย  
1) เงินหรือค่าใชจ่้าย ซ่ึงเป็นส่ิงแรกท่ีผูเ้ดินทางท่องเท่ียวจะตอ้งคิดเพื่อใช้จ่ายในดา้นต่างๆ เช่น ค่า
พาหนะ ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร ค่าบริการส าหรับส่ิงอ านวยความสะดวกและการใช้จ่ายซ้ือของ 2) เวลา 
เป็นส่ิงท่ีมีความหมายส าคญัส าหรับผูเ้ดินทางท่องเท่ียว บางคนอาจใช้เวลาสุดสัปดาห์เพื่อการ
ท่องเท่ียว แต่บางคนอาจรอช่วงปิดเทอมหรือใชเ้วลาหลงัช่วงชีวิตท างานเพื่อการท่องเท่ียว 3) ความ
ตั้งใจท่ีจะเดินทางไป ปัจจยัน้ีเกิดจากเหตุผลและความรู้สึกนึกคิดส่วนตวัอยา่งแทจ้ริง การมีเงินและ
มีเวลาคงไม่สามารถกระตุน้ใหเ้กิดการท่องเท่ียวไดถ้า้ไม่ตั้งใจท่ีจะไป นกัท่องเท่ียวแต่ละคนมีความ
ตั้งใจในการท่องเท่ียวแต่ละคร้ังไม่เหมือนกัน ทั้งน้ีความตั้งใจในการเดินทางท่องเท่ียวอาจถูก
กระตุ้นได้จากส่ิงต่างๆ เช่น ความต้องการท่ีจะเดินทางท่องเท่ียว การเก็บรวบรวมข้อมูลการ

DPU



 
49 

 

ท่องเท่ียว ปัจจยัทางสังคม เศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเมือง ฤดูกาล ส่ิงอ านวยความสะดวก ความ
ปลอดภยัและภาพพจน์ทางการท่องเท่ียว เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีท าให้ความตั้งใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียว
ของนกัท่องเท่ียวเปล่ียนแปลงไดอ้ยูต่ลอดเวลา 

นอกจากน้ี แรงจูงใจในการท่องเท่ียวท่ีส าคญัในการกระตุน้ให้คนเดินทางท่องเท่ียวมาก
ข้ึน ไดแ้ก่ 1) แรงจูงใจทางดา้นกายภาพและจิตวิทยา (Physical and Psychological Motives) ไดแ้ก่ 
ความตอ้งการการพกัผอ่นทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อหลีกหนีจากงานท่ีจ าเจ ไปหามุมสงบ เพื่อรักษา
สุขภาพ รักษาโรคตามค าแนะน าของแพทย ์เล่นกีฬา วา่ยน ้ า เล่นสกี ตกปลา การท่องเท่ียวธรรมชาติ 
การซ้ือของ การเท่ียวเพื่อแสวงหาความเพลิดเพลิน และไดพ้กัผ่อนจิตใจของตนเอง 2) แรงจูงใจ
ทางดา้นวฒันธรรม และการศึกษา (Cultural/ Personal Education Motives) เป็นแรงจูงใจในดา้นความ
อยากรู้อยากเห็น อยากรู้จกัคน สถานท่ีท่ีไม่เคย เก่ียวกบัศิลปะ วฒันธรรมดนตรี สถาปัตยกรรม 
เทศกาล สถานท่ีทางประวติัศาสตร์ ธรรมชาติ จึงท าให้เกิดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์(Eco-
Tourism) อยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั 3) แรงจูงใจทางดา้นสังคม และความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
(Social/ Interpersonal/ Ethnic Motives) ไดแ้ก่ การไปพบปะ เยี่ยมญาติ หรือเพื่อน การไดพ้บหรือ
รู้จกัเพื่อนใหม่ซ่ึงอาจจะต่างเช้ือชาติ ศาสนากบัตน 4) แรงจูงใจทางดา้นการงานและธุรกิจ (Business 
Work/ Related Motives) ไดแ้ก่ การไปเจรจาติดต่อธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน การเขา้ร่วมประชุม 
สัมมนา เป็นตน้ 5) แรงจูงใจดา้นการบนัเทิง และส่ิงเพลิดเพลิน (Entertainment/ Amusement/ 
Pleasure/ Pastime Motives) ไดแ้ก่ การไปเท่ียวยามวา่ง การไดช้มธรรมชาติ ชีวิตสัตว ์ 6) แรงจูงใจ
ทางด้านศาสนา (Religious Motives) การมีโอกาสไปร่วมท าบุญ ศึกษาธรรมะ ฝึกสมาธิ ร่วม
พิธีกรรมทางศาสนา การไดไ้ปสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ถือว่าไดพ้กัผ่อนทางจิตใจ และ 7) แรงจูงใจ
ทางดา้นสถานภาพและเกียรติภูมิ (Prestige and Status Motives) การเดินทางบางคร้ังอาจสร้าง
ช่ือเสียง ยกฐานะและเกียรติภูมิแก่ตนเองใหสู้งข้ึน เช่น การเดินทางไปประชุมสัมมนา การไปศึกษา
ต่อต่างประเทศ และการมีโอกาสท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีท าใหเ้ป็นคนดี มีเกียรติและมีสังคมข้ึน  

ในขณะท่ี Lloyd E. Hudman (อา้งถึงใน จิตติมา สุขผลิน, 2539: 10-14) ไดพ้ิจารณาถึง
ปัจจยัส าคญัท่ีเป็นสาเหตุกระตุน้ให้เกิดแรงจูงใจในการเดินทางท่องเท่ียว คือ เป็นสาเหตุมากระตุน้
เร้าให้เกิดแรงจูงใจในการเดินทางท่องเท่ียวของบุคคล ซ่ึงปัจจยัทั้งสองมีความเก่ียวพนักันใน
ลกัษณะเป็นตวัเสริมเพิ่มก าลงักนั (Reinforcement) ในการผลกัดนัให้เกิดแรงจูงใจในการท่องเท่ียว 
คือ ปัจจยัผลกัดนั (Push Factors) และปัจจยัดึงดูด (Pull Factors) โดยกล่าววา่ ปัจจยัผลกัดนั (Push 
Factors) หมายถึง สภาพเง่ือนไขท่ีมากระตุน้ให้เกิดแรงผลกัดนัภายในของบุคคล ให้ตดัสินใจ
เดินทางท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ความอยากรู้อยากเห็น ความตอ้งการเดินทางเพื่อสุขภาพอนามยั ความ
ตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวซ ้ าเพราะเกิดความประทบัใจและพึงพอใจ ความตอ้งการเดินทางเพราะ
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เก่ียวขอ้งกบัหลกัศาสนา ธุรกิจ งานวิชาการ การไปเยี่ยมญาติพี่น้องหรือเพื่อน และความตอ้งการ
เดินทางเพื่อเป็นเกียรติภูมิ หรือไดรั้บการยกย่อง เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงท่ีกล่าวมาเป็นเพียงเหตุผลเบ้ืองตน้ 
อนัเป็นปัจจยัผลกัดนัใหเ้กิดแรงจูงใจในการเดินทางท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นการยากท่ีจะเจาะลงไปในเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึง เพราะโดยปกติแลว้การเดินทางมกัจะมีเหตุผลมากกวา่หน่ึงอยา่งเสมอ ในขณะเดียวกนั
ปัจจยัดึงดูด (Pull Factors) นั้นหมายถึง สภาพเง่ือนไขภายนอกท่ีมาดึงดูดเร้าใจให้บุคคลไดอ้อก
เดินทางท่องเท่ียว ได้แก่ แหล่งศิลปวฒันธรรม ซ่ึงเป็นส่ิงกระตุ้นและดึงดูดความสนใจจาก
นกัท่องเท่ียว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส่ิงก่อสร้างและประดิษฐกรรมทางประวติัศาสตร์ในสถานท่ีต่างๆ 
เช่น แนวเสาหิน (Stonehenge) ท่ีประเทศองักฤษ สถานท่ีทางการศึกษาบางแห่งท่ีน่าสนใจและน่า
ศึกษา สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวได้ เช่น มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ของประเทศอังกฤษ และ
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ของประเทศสหรัฐอเมริกา สถานท่ีทางการเมือง เช่น ท าเนียบขาว ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเมืองหลวงของแต่ละประเทศท่ีมักมีเอกลักษณ์ท่ีน่าสนใจ เช่น 
พระราชวงัเครมลิน ในประเทศรัสเซีย และสถานท่ีส าคญัทางศาสนาทั้งเก่าและใหม่ท่ีสามารถดึงดูด
นกัท่องเท่ียวใหไ้ปเยีย่มชมไดม้าก เช่น นครวาติกนั ในกรุงโรม โบสถ์เวสมินเตอร์ ในกรุงลอนดอน 
เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัหมายรวมถึงศิลปวฒันธรรมประเพณี ซ่ึงหมายถึงงานเทศกาลหรือประเพณี
ต่างๆ ศิลปะการแสดงและการดนตรีท่ีแสดงออกถึงวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน งานดา้นศิลปหตัถกรรม
พื้นบ้าน การสาธิตวิธีประดิษฐ์หัตถกรรมซ่ึงสร้างความสนใจให้นักท่องเท่ียวซ้ือหาผลิตภณัฑ์
กลบัไปเป็นของท่ีระลึก และภาษา เป็นตน้  

ในขณะท่ี ลกัษณะกายภาพทางธรรมชาติของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสามารถ ดึงดูดผูค้นให้
มาท่องเที่ยวในดินแดนนั้น หรือสถานที่ที่ก  าหนดให้นกัท่องเที่ยวสามารถเขา้ไปเที่ยวชม ไป
สังเกต เช่น ซาฟารี ในประเทศแอฟริกา หรือสถานที่บนัเทิงเริงรมยเ์พื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจของ
นกัท่องเท่ียว เช่น การกีฬา ภาพยนตร์ หรือความบนัเทิงยามราตรี เป็นตน้ นอกจากน้ี ในเร่ืองอ่ืนๆ 
ท่ีอาจเป็นเร่ืองปลีกย่อยแต่เก่ียวพนัในการมีส่วนให้นักท่องเท่ียวตัดสินใจเดินทางสู่สถานท่ี
ท่องเท่ียวแห่งนั้น เช่น ความสุภาพอ่อนโยน ความเป็นมิตรไมตรีของเจา้ของบา้นหรือทอ้งถ่ิน ความ
สะดวกสบายและความปลอดภยั เป็นตน้ 

แนวความคิดของนกัวิชาการทางการท่องเท่ียวต่างๆ น้ี ไดพ้ยายามอธิบายถึงสาเหตุมูล
ฐานทางด้านจิตใจหรือแรงจูงใจทางจิตวิทยาต่างๆ ในการโน้มน้าวให้บุคคลตัดสินใจเดินทาง
ท่องเท่ียว ปรากฏว่าพื้นฐานของแรงจูงใจท่ีเป็นปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนท่ีพยายามแสวงหาความ
พอใจ โดยอาศยัการเดินทางนั้นก็เพื่อหลีกเล่ียงบางส่ิงบางอย่าง หรืออาจอธิบายไดต้ามอิทธิพลจาก
ปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดูด โดยท่ีพฤติกรรมท่ีปรากฏ คือ การเดินทางท่องเท่ียวเหมือนกนั ปัจจยั
ผลกัดนัส่วนใหญ่จะเป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนภายในตวับุคคล และมีอิทธิพลใหเ้กิดความรู้สึกต่างๆ ซ่ึงอาจ
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น าไปสู่ความตอ้งการท่ีจะเดินทางท่องเท่ียว ส่วนปัจจยัดึงดูดจะเป็นปัจจยัภายนอกท่ีเกิดจากสถานท่ี
ท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีดึงดูดให้ท าให้เกิดการตดัสินใจท่ีจะไปเยือน สัมผสัและเขา้ไปท่องเท่ียวในพื้นท่ี
นั้น ปัจจยัทั้งสองจึงมีอิทธิพลร่วมกนั หากแต่ปัจจยัดึงดูดท่ีเกิดจากแหล่งท่องเท่ียวนั้นจะเห็นภาพท่ี
ชดัเจนมากยิง่กวา่ปัจจยัผลกัดนัท่ีเกิดจากภายในตวับุคคลนัน่เอง 

ในขณะเดียวกนั Middleton (1994) เป็นอีกท่านหน่ึงท่ีอธิบายเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ซ่ึงถือวา่
เป็นตวัก าหนดความตอ้งการทางการท่องเท่ียว (Determinants of Demand for Tourism) ท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวของมนุษย ์ได้แก่ 1) สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั (Economic factors) 
หมายถึง หากสภาพเศรษฐกิจดีก็จะท าใหป้ระชากรเกิดรายไดสู้งข้ึนและเอ้ืออ านวยให้เกิดการเดินทาง
ท่องเท่ียว 2) ลกัษณะของประชากร (Demographic factors) หมายถึง ลกัษณะของประชากรโดยรวม 
ไดแ้ก่ ขนาดและองคป์ระกอบของครอบครัว เพศ อายุ เช้ือชาติ การศึกษา รายไดแ้ละประสบการณ์ 
ย่อมมีผลต่อการก าหนดรูปแบบ พฤติกรรมและปริมาณการซ้ือบริการทางการท่องเท่ียว 3) สภาพ
ภูมิศาสตร์ (Geographic factors) หมายถึง ลักษณะภูมิล าเนาของนักท่องเท่ียวซ่ึงจะมีผลต่อการ
ก าหนดจุดหมายปลายทางท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการไป 4) สภาพสังคมและวฒันธรรม (Socio-cultural 
factors) หมายถึง รูปแบบของวฒันธรรมและทศันคติของคนในสังคม ซ่ึงมีอิทธิพลต่อนกัท่องเท่ียว 
เช่น สังคมของประเทศแถบตะวนัออกกลาง ไม่เอ้ืออ านวยให้ผูห้ญิงเดินทางไปยงัประเทศอ่ืนท่ี
ห่างไกล แต่สังคมชาวตะวนัตกกลบัเปิดโอกาสให้ผูห้ญิงเดินทาง เป็นตน้ 5) นโยบายและกฎระเบียบ
ต่างๆ (Government / regulatory factors) หมายถึง นโยบายทางการเมืองหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตอ้งการท่ีจะเดินทางของนกัท่องเท่ียว เช่น ปัญหาการสู้รบ ความตึงเครียดทาง
การเมือง เป็นตน้ 6) ราคา (Price factors) หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนอนัจะมีผลต่อการตดัสินใจเลือก 
หรือเปล่ียนแปลงจุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียวแต่ละคร้ัง ไม่วา่จะเป็นค่าพาหนะ ค่าท่ีพกั หรือ
อตัราค่าครองชีพในทอ้งถ่ินท่ีจะไปท่องเท่ียว เป็นตน้ 7) ความสะดวกในการเดินทาง (Transport 
factors) หมายถึง การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีตอ้งการว่ามีความยากง่ายเพียงใด เช่น มีสายการบินท่ี
บินตรงสู่จุดหมายปลายทางท่ีตอ้งการหรือเวลาท่ีใช้ในการเดินทางมากน้อยเพียงใด เป็นตน้ และ      
8) การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ (Advertising and Public Relations) เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลให้แหล่ง
ท่องเท่ียวแห่งหน่ึงแห่งใดไดรั้บความนิยมของนกัท่องเท่ียว จึงมกัมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เพื่อ
โน้มน้าวให้นกัท่องเท่ียวท่ีก าลงัตดัสินใจเลือกเป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางท่องเท่ียวท่ี
ก าลงัจะเกิดข้ึน 

จากการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการเดินทาง
ท่องเท่ียว ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ในแง่ของการเดินทางท่องเท่ียว มีปัจจยัสองดา้นท่ีเป็นสาเหตุ
ใหเ้กิดแรงจูงใจในการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของบุคคล คือ ปัจจยัผลกัดนั ซ่ึงเป็นสภาพเง่ือนไข
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ท่ีมากระตุน้ให้เกิดแรงผลกัดนัภายในของบุคคลให้ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ความอยากรู้
อยากเห็น สุขภาพอนามัย ความพึงพอใจ ศาสนา ธุรกิจและวิชาการ เพื่อนฝูงและญาติพี่น้อง 
เกียรติภูมิ และส่วนปัจจยัดึงดูดนั้น คือสภาพเง่ือนไขภายนอกท่ีมาดึงดูดเร้าใจให้บุคคลได้ออก
เดินทางท่องเท่ียว ไดแ้ก่ แหล่งศิลปวฒันธรรม ประเพณี ลกัษณะทางกายภาพ (สภาพธรรมชาติ) 
ชีวิตสัตวป่์า (ไปเท่ียวชม ไปสังเกต หรือการล่าสัตว)์ ส่ิงบนัเทิงเริงรมย ์และเร่ืองอ่ืนๆ เช่น ความ
สุขภาพอ่อนโยน ความเป็นมิตรไมตรีของเจา้ของบา้นหรือทอ้งถ่ิน นอกจากน้ี ยงัมีสภาพเง่ือนไข
ดา้นอ่ืนๆ ท่ีอาจเป็นสาเหตุท่ีท าให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวแตกต่างกนั 
นัน่คือ ปัจจยัสนบัสนุนเป็นตวัก าหนดความตอ้งการทางการท่องเท่ียว ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ท่องเท่ียวของบุคคล ได้แก่ ลักษณะของประชากร (เช่น เช้ือชาติ เพศ ขนาดองค์ประกอบของ
ครอบครัว เพศ อายุ เช้ือชาติ การศึกษา รายได้ อาชีพ ประสบการณ์)  สภาพเศรษฐกิจ สังคมและ
วฒันธรรม ภูมิศาสตร์ ราคาค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว ความสะดวกสบายและความปลอดภยัในการ
เดินทาง นโยบายของรัฐและกฎระเบียบต่างๆ และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

ดังนั้น ในการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวนั้นจะน าปัจจยัต่างๆ มา
พิจารณาประกอบกนั เพื่อเลือกจุดหมายปลายทางท่ีคิดวา่จะตอบสนองต่อความตอ้งการของตนได้
มากท่ีสุดหรือคุม้ค่าท่ีสุด และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของตนได ้ในขณะท่ี ผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
การท่องเท่ียวในด้านการจัดการการท่องเท่ียวจะน าปัจจัยต่างๆ มาใช้พิจารณาประกอบการ
ด าเนินการเพื่อการขยายการตลาดการท่องเท่ียวของตน 

สรุปโดยรวมจากการทบทวนเน้ือหาในส่วนน้ีไดก้ล่าวถึงปัจจยัและแรงจูงใจท่ีเป็นปัจจยั
ส าคญัและมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว เก่ียวกบัเดินทางท่องเท่ียวหรือเลือกจุดหมาย
ปลายทางการท่องเท่ียว โดยปัจจยัแต่ละประเภทก็มีแรงจูงใจท่ีแตกต่างกนัไป ทั้งปัจจยัภายในและ
ปัจจยัภายนอก ปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูด ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า อิทธิพลจาก
ปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดูดจะค่อนขา้งท่ีจะเด่นชดัเก่ียวกบัสาเหตุกระตุน้ท่ีมากระตุน้นกัท่องเท่ียว
และน าไปสู่การตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว โดยปัจจยัผลกัดนัส่วนใหญ่จะเป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนภายใน
ตวับุคคล และมีอิทธิพลให้เกิดความรู้สึกต่างๆ ซ่ึงอาจน าไปสู่ความตอ้งการท่ีจะเดินทางท่องเท่ียว 
ส่วนปัจจยัดึงดูดจะเป็นปัจจยัภายนอกท่ีเกิดจากสถานท่ีหรือแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีดึงดูดให้ท าให้
เกิดการตดัสินใจท่ีจะไปเยือน สัมผสัและเขา้ไปท่องเท่ียวในพื้นท่ีนั้น ปัจจยัทั้งสองจึงมีอิทธิพล
ร่วมกนั โดยปัจจยัดึงดูดท่ีเกิดจากแหล่งท่องเท่ียวนั้นจะเห็นภาพท่ีชดัเจนมากยิ่งกวา่ปัจจยัผลกัดนัท่ี
เกิดจากภายในตวับุคคลนัน่เอง 
        2.1.8  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคาดหวงัและความพึงพอใจ 

ผูว้จิยัไดร้วบรวมเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคาดหวงัและ 
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ความพึงพอใจ หลกัการความพึงพอใจ และความพึงพอใจของผูรั้บบริการ โดยมีนกัวิชาการไดใ้ห้
ค  าอธิบายและรายละเอียดเก่ียวกบัแนวคิดและทฤษฎีดงักล่าวไวด้งัน้ี 

2.1.8.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคาดหวงั  
จากการศึกษา พบวา่มีผูใ้ห้ความหมายความคาดหวงัไวห้ลายท่าน เช่น Finn (1921: 15-

16) และ De Cecco (1967: 80-82) กล่าวถึง ความคาดหวงั (Perception) ในตวับุคคลวา่หมายถึง การ
ประเมินค่าบุคคลหรือตนเองดา้นจิตรู้ส านึกและใชค้วามคาดหวงันั้นมาเป็นแนวทางในการก าหนด
พฤติกรรมท่ีจะมีต่อบุคคลท่ีตนคาดหวงัหรือต่อตนเองในลกัษณะท่ีตนคิดวา่ถูกตอ้ง นอกจากน้ี ยงั
ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ท่ีผา่นมาดว้ย คือ ถา้บุคคลเคยประสบผลส าเร็จในการท างานนั้นมาก่อน ก็จะ
ท าให้การก าหนดความคาดหวงัในการท างานคร้ังต่อไปสูงข้ึน ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัภูมิหลงั ประสบการณ์ 
ความเขา้ใจและการเห็นคุณค่าของความส าเร็จ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Getzels , Jackson และ 
Philip (1968: 45-47) ซ่ึงกล่าววา่ ความคาดหวงัของบุคคลยอ่มแตกต่างกนัไปเพราะคนเราต่างก็มี
ความคิดและความตอ้งการแตกต่างกนั พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลจึงต่างกนัออกไปดว้ย ซ่ึง 
Mondy, Shaplin และ Premeaue (1990) กล่าวไดส้อดคลอ้งกบั Finn , De Cecco, Getzels, Jackson 
และ Philip ท่ีว่าความคาดหวงันั้นเป็นการคาดการณ์ของบุคคลต่อส่ิงต่างๆ โดยบุคคลจะใช้
ประสบการณ์ท่ีเคยประสบมาเป็นปัจจยัก าหนดความคาดหวงั ดงันั้น สามารถกล่าวไดว้่า ความ
คาดหวงัเป็นความรู้สึก ความคิดเห็นการรับรู้ การตีความหรือการคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ต่อส่ิงต่างๆ
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนให้เห็นเป็นประจกัษ์ พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลจะเป็นไปเพื่อการไดรั้บ
ผลลพัธ์ตามท่ีคาดหวงัไว ้

ในขณะท่ี Vroom (1970) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีความคาดหวงัไวว้่า การท่ีบุคคลจะกระท า
การใดๆ ก็ตาม ข้ึนอยูก่บัปัจจยั 4 ประการ คือ 1) ผลตอบแทนท่ีเขาไดรั้บนั้นเหมาะสมกบับทบาทท่ี
เขาครอบครองเพียงใด 2) ความพอใจหรือไม่พอใจต่อผลท่ีเขาไดรั้บ 3) เม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ่ื้นแลว้
เขาเช่ือวา่เขาตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บผลอนันั้น และ 4) มีโอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนตามความคาดหวงั 
นอกจากน้ี วนิดา วรรณเจริญ (2540) ไดส้รุปเก่ียวกบัทฤษฎีความคาดหวงัไวว้า่ เป็นการจูงใจท่ีเกิด
จากบุคคลท่ีมีความตอ้งการหลายอย่างและเช่ือว่าถา้ด าเนินการวิธีน้ีจะไดผ้ลตอบแทนเช่นกนั เม่ือ
เช่ือแลว้จะตดัสินใจกระท า เพราะมีแรงจูงใจใหท้ างานตามความเช่ือ ส่วนผลท่ีไดรั้บนั้นเป็นอีกเร่ือง
หน่ึงแต่ก็มีแรงจูงใจใหท้ างานตามความเช่ือวา่จะเป็นอยา่งท่ีคิดคาดหวงัไว ้

ดงันั้น ในแง่ของการท่องเท่ียวสามารถกล่าวสรุปเก่ียวกบัความหมายของความคาดหวงั
ของนักท่องเท่ียวได้ว่า ความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวต่อการเดินทางมาท่องเท่ียวในแหล่ง
ท่องเท่ียวแห่งใดแห่งนั้น หมายถึง ความคาดหวงัต่อส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวพึงปรารถนา และจินตนาการ
ไวก่้อนว่าได้สัมผสัด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว สภาพแวดล้อมของแหล่ง
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ท่องเท่ียว การให้การตอ้นรับของผูเ้ป็นเจา้บา้น การบริการ ส่ิงอ านวยความสะดวก กิจกรรมการ
ท่องเท่ียว อาหารการกิน ราคา ความคุม้ค่าเงิน ความปลอดภยั รวมทั้งคุณภาพและมาตรฐานในดา้น
ต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงอาจจะเป็นไดท้ั้งรูปธรรมและนามธรรมก็ได ้โดยความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ 
เหล่านั้ นจะมีผลต่อการประเมินค่าโดยมาตรฐานของนักท่องเท่ียวเองก่อนท่ีนักท่องเท่ียวจะ
ท่องเท่ียวหรือเดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียว ทั้งน้ี ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวจะมีผลต่อความ  
พึงพอใจต่อการท่องเ ท่ียวในภายหลัง ซ่ึงแต่ละบุคคลก็แตกต่างกันออกไปและข้ึนอยู่กับ
ประสบการณ์และปัจจยัส่วนบุคคลดว้ย 

2.1.8.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
ความหมายของความพึงพอใจโดย “ความพึงพอใจ” ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า  

“Satisfaction” มีความหมายโดยทัว่ไปวา่ “ระดบัความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง” 
(จิตตินนัท ์เดชะคุปต,์ 2539) และมีนกัวชิาการใหค้วามหมาย ไวด้งัน้ี 

Vroom (อา้งถึงใน จนัทร์เพญ็ ตูเทศานนัท์, 2542: 47) กล่าวว่า ทศันคติและความพึงพอใจ
ในส่ิงหน่ึงสามารถใชแ้ทนกนัได ้เพราะทั้งสองค าน้ี หมายถึง ผลท่ีไดจ้ากการท่ีบุคคลเขา้ไปมีส่วนร่วม
ในส่ิงนั้น ทศันคติดา้นบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้น และทศันคติดา้นลบจะ
แสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจ ในขณะท่ี McCorrmick (อา้งถึงใน วฒันา เพ็ชรวงศ์, 2542) 
กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นแรงจูงใจของมนุษยท่ี์ตั้งอยูบ่นความตอ้งการขั้นพื้นฐาน (Basic needs) มี
ความเก่ียวขอ้งกนัอยา่งใกลชิ้ดกบัผลสัมฤทธ์ิและส่ิงจูงใจ (Incentive) และพยายามหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไม่
ตอ้งการ ส่วน Oliver (อา้งถึงใน จิตตินนัท ์เดชะคุปต,์ 2543) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภค หมายถึง ภาวการณ์แสดงออกท่ีเกิดจากการประเมินประสบการณ์การซ้ือและการใชสิ้นคา้
และบริการ ซ่ึงอาจขยายความให้ชัดเจนได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ภาวะการแสดงออกถึง
ความรู้สึกในทางบวกท่ีเกิดจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณ์การไดรั้บบริการท่ีตรงกบัส่ิง
ท่ีลูกคา้คาดหวงัหรือดีเกินความคาดหวงัของลูกคา้ ในทางตรงกนัขา้มความไม่พึงพอใจ ภาวะการ
แสดงออกถึงความรู้สึกในทางลบท่ีเกิดจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณ์การไดรั้บบริการ
ท่ีต ่ากวา่ความคาดหวงัของลูกคา้  

กล่าวโดยสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือทศันคติทางดา้นบวกของบุคคลท่ี
มีต่อส่ิงหน่ึง ซ่ึงเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการให้แก่บุคคลนั้นได ้อยา่งไรก็
ตาม ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัค่านิยมและประสบการณ์ท่ี
ได้รับ ส่วนในด้านของความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการบริการ สรุปได้ว่า เป็นระดบั
ความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ ของบุคคลตามความรู้ ความเข้าใจท่ีตอ้งการให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
คาดหวงัไว ้โดยเปรียบเทียบส่ิงท่ีไดรั้บจริงมากกวา่หรือเท่ากบัส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้บุคคลนั้นจะรู้สึกเกิด
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ความพึงพอใจ ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ส่ิงท่ีไดรั้บจริงน้อยกวา่ส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้บุคคลนั้นจะรู้สึกไม่ 
พึงพอใจ ซ่ึงความรู้สึกน้ีสามารถแปรเปล่ียนไดห้ลายระดบัตามปัจจยัแวดลอ้มและเง่ือนไขของการ
บริการในแต่ละคร้ัง โดยจากแนวคิดของพิภพ อุดม (2537) ได้แบ่งระดับความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการไว ้2 ระดบั คือ 

ระดบัท่ี 1 ความพึงพอใจท่ีตรงกบัความคาดหวงั เป็นการแสดงความรู้สึกยินดีมีความสุข
ของผูรั้บบริการเม่ือไดรั้บบริการท่ีตรงกบัความคาดหวงัท่ีมีอยู่ นกัท่องเท่ียวจะรู้สึกยินดีเม่ือไดรั้บ
ขอ้มูลการเดินทางท่องเท่ียวจากจุดบริการขอ้มูลการท่องเท่ียว เป็นตน้ 

ระดบัท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีเกินความคาดหวงัเป็นการแสดงความรู้สึกปลาบปล้ืมใจหรือ
ประทบัใจของผูรั้บบริการ เม่ือไดรั้บการบริการท่ีเกินความคาดหวงัท่ีมีอยู ่เช่น นกัท่องเท่ียวท่ีมาขอ
ขอ้มูลการท่องเท่ียวไม่เพียงแต่ทราบข้อมูลการเดินทางจากค าอธิบายของเจ้าหน้าท่ีเท่านั้น แต่
นกัท่องเท่ียวยงัไดรั้บบริการขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีเจา้หน้าท่ียินดีหยิบยื่นให ้
เช่น แผนท่ีท่องเท่ียว หรือโปรชวัร์แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวและท่ีพกั เป็นตน้ และส าหรับความไม่
พึงพอใจนั้นเป็นการแสดงความรู้สึกขุ่นขอ้งใจ อารมณ์ไม่ดี เน่ืองจากไม่ไดรั้บการบริการท่ีตรงกบั
ความคาดหวงันัน่เอง 

ในมุมมองของความพึงพอใจกบัการศึกษาในดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัการศึกษาคร้ังน้ี 
ผูว้ิจยัได้ค้นควา้เก่ียวกับความสัมพนัธ์กันระหว่างความพึงพอใจในมุมมองของความคาดหวงั 
ประสบการณ์ และการรับรู้ ดงัน้ี 

1)  ความพึงพอใจจากมุมมองของความคาดหวงัและประสบการณ์ 
 จากค าจ ากดัความท่ีเป็นมาตรฐานของ Cadotte (อา้งถึงใน ศุภลกัษณ์ อคัรางกูร, 2547 
:136) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจวา่ คือการเปรียบเทียบส่ิงท่ีคาดหวงักบัส่ิงท่ีไดรั้บ ซ่ึงการ
เปรียบเทียบกันระหว่างความหวงัต่างๆ กับประสบการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นไปในเชิงของการกระท า 
(Performance) เม่ือประสบการณ์ดงักล่าวมีความแตกต่างกนัในทางลบจากความคาดหวงั จะท าให้
เกิดความไม่พอใจ (Dissatisfaction) Cadotte กล่าววา่ ค าจ ากดัความของค าวา่ ความพึงพอใจนั้นมกั
เป็นท่ีเขา้ใจกนัดีว่า หมายถึง ความคาดหวงัต่างๆ ท่ีนักท่องเท่ียวมีก่อนการเดินทาง (Pre-travel 
Expectations) กับประสบการณ์ท่ีนักท่องเท่ียวได้รับภายหลังจากการเดินทาง หากผลการ
เปรียบเทียบเป็นลบก็แสดงว่าไม่มีความพึงพอใจ ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือส่ิงท่ีไดรั้บมีมากกว่า
ความคาดหวงั หากน าค าจ ากดัความน้ีมาใช้ในกรณีการท่องเท่ียว ก็อาจกล่าวไดว้่าความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวเกิดจากความประทบัใจท่ีไดรั้บจากประสบการณ์การท่องเท่ียวซ่ึงมากกว่าความ
คาดหวงัก่อนการท่องเท่ียวนัน่เอง  
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 ในขณะท่ี Pearce (1980) กล่าววา่ ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวข้ึนอยูก่บัความชอบท่ี
มีนักท่องเท่ียวมีต่อแหล่งท่องเท่ียวก่อนท่ีจะเดินทาง ความชอบท่ีว่าน้ีจะส่งผลต่อการประเมิน
ความรู้สึกต่อแหล่งท่องเท่ียวภายหลงัจากการเดินทางไปเยือนแลว้ โดย Pearce พบวา่ ถา้ความชอบ
ในแหล่งท่องเท่ียวมีอยู่มากเป็นทุนเดิมก่อนการเดินทาง จะส่งผลให้นักท่องเท่ียวประเมินความ    
พึงพอใจหลงัการเดินทางไปในทางบวก หรืออาจพูดได้ว่าก่อนรับรู้ก่อนการเดินทางท่ีเป็นไปใน
ทางบวกต่อแหล่งท่องเท่ียวหรือประเทศท่ีจะเดินทางไปเยือน มกัจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจและ
ประเมินความรู้สึกใหเ้ป็นไปในดา้นบวกภายหลงัท่ีการเดินทางไดเ้กิดข้ึนแลว้ ซ่ึงขอ้สังเกตประการ
หน่ึง คือ แนวคิดของ Pearce สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ Hughes (อา้งถึงใน เลิศพร ภาระสกุล, 
2553) ท่ีกล่าวว่า ความพึงพอใจข้ึนอยู่กบัการรับรู้ อย่างไรก็ตาม Pearce ยงักล่าวเพิ่มเติมว่า 
ความชอบท่ีมีอยู่เป็นทุนเดิมก่อนการเดินทางก็ไม่ใช่ส่ิงท่ีจะรับประกนัได้ว่านักท่องเท่ียวจะเกิด
ความพึงพอใจเสมอไป เน่ืองจากการรับรู้ท่ีมีก่อนการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้เน่ืองจาก
ประสบการณ์ใหม่ท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บขณะท่ีการเดินทางเกิดข้ึน  

จากมุมมองในดา้นความคาดหวงัและประสบการณ์ท่ีก าลงักล่าวถึงน้ี Pizam (1987) ได้
ให้ค  าจ  ากดัความของความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว หมายถึง ผลลพัธ์ท่ีไดจ้าก
การเปรียบเทียบกนัระหวา่งความคาดหวงัต่างๆ ท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการไดรั้บจากแหล่งท่องเท่ียวกบั
ประสบการณ์ท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บจากแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดไ้ปเยือน เม่ือเอาประสบการณ์ท่ีไดรั้บมา
เปรียบเทียบกบัความคาดหวงัต่างๆ ท่ีนกัท่องเท่ียวไดต้ั้งเอาไว ้ส่งผลออกมาเป็นความรู้สึกของการ
บรรลุความตั้งใจ นัน่หมายถึงวา่ นกัท่องเท่ียวจะเกิดความพึงพอใจ แต่ถา้ผลออกมาเป็นความรู้สึกท่ี
ไม่เพลิดเพลิน หรือไม่สบอารมณ์ ก็จะหมายความวา่นกัท่องเท่ียวไม่พึงพอใจ ในท านองเดียวกนั
นกัท่องเท่ียวผูซ่ึ้งคาดหวงัว่าจะไดรั้บการตอบสนองดว้ยประสบการณ์ต่างๆ จะเกิดความพึงพอใจ 
และในทางตรงกนัขา้มนกัท่องเท่ียวท่ีไดรั้บประสบการณ์ท่ีไม่ตอบสนองต่อความคาดหวงัก็จะเกิด
ความไม่พอใจ ยิง่ช่องวา่งระหวา่งความคาดหวงักบัประสบการณ์ท่ีไดรั้บมีมากเท่าไร ก็จะส่งผลให้
ความไม่พอใจเกิดมากข้ึนเท่านั้น 

Hughes (อ้างถึงใน เลิศพร ภาระสกุล, 2553) กล่าวว่า ถึงแม้ประสบการณ์ต่างๆ ท่ี
นกัท่องเท่ียวไดรั้บจะไม่ไดส้ามารถตอบสนองความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวได ้แต่นกัท่องเท่ียวก็
อาจจะยงัคงมีความพึงพอใจกบัการท่องเท่ียวคร้ังนั้น โดย Hughes ไดจ้  าแนกความพึงพอใจทางดา้น
บวกออกเป็น 3 ระดบั คือ พอใจอยา่งยิ่ง (Very Satisfied) พอใจมาก (Quite Satisfied) และพอใจ 
(Satisfied) โดย Hughes พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีระบุว่าความคาดหวงัของตนเองมีความเหมือน 
(Similar) กบัประสบการณ์ท่ีไดรั้บก็จะแสดงความพึงพอใจในระดบัสูง ซ่ึงแตกต่างกบันกัท่องเท่ียว
ท่ีระบุวา่ความคาดหวงัของตนเองค่อนขา้งจะคลา้ย (Somewhat alike) กบัประสบการณ์ท่ีตนเอง
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ไดรั้บก็จะแสดงความพึงพอใจในระดบัท่ีต ่ากวา่ ระดบัความพึงพอใจจะลดลงถา้ส่ิงท่ีคาดหวงัไวน้ั้น
ไม่ไดรั้บการตอบสนองใหเ้ป็นไปดงัคาด  
 2)  ความพึงพอใจจากมุมมองของความคาดหวงักบัการรับรู้ 
 ในส่วนของความคาดหวงักบัการรับรู้ท่ีก าลงัจะกล่าวถึงน้ี เป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีส าคญั
เก่ียวกบัการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เน่ืองจากมีนกัวิชาการหลายท่านให้ความเห็นตรงกนัวา่ ความพึงพอใจ
เกิดจากผลต่างระหวา่งความคาดหวงักบัการรับรู้ โดย Nightingale, Parasuraman, Moutinho, Van Raaij 
และ Francken (อา้งถึงใน เลิศพร ภาระสกุล, 2553) ไดอ้ธิบายความหมายของค าวา่ ความพึงพอใจวา่
หมายถึง ผลต่าง (Disparity) ระหวา่งความคาดหวงักบัการรับรู้เก่ียวกบัการกระท า ส่วน Chon และ 
Evans (1989) ไดอ้ธิบายความพึงพอใจวา่หมายถึง ความพอเหมาะพอดีกนัระหวา่งความคาดหวงักบั
ผลประสบการณ์ท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดของ Hughes ท่ีกล่าววา่ ความพึงพอใจ
สามารถก าหนดไดด้ว้ยการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวเป็นส าคญั  
 3)  ความพึงพอใจจากมุมมองของแนวคิดท่ีประกอบดว้ยหลายมิติ 
 Hughes และ Pizam (อา้งถึงใน เลิศพร ภาระสกุล, 2553) เป็นผูท่ี้เห็นดว้ยกบัความ
คิดเห็นท่ีวา่ ความพึงพอใจประกอบดว้ยมิติท่ีหลากหลาย โดยเห็นวา่ ความพึงพอใจท่ีนกัท่องเท่ียวมี
ต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวของตนเองก็ย่อมเป็นความพึงพอใจท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึงประกอบไป
ดว้ย ความพึงพอใจต่อมิติต่างๆ เป็นดา้นๆ เก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บประสบการณ์ใน
ระหวา่งการท่องเท่ียว เช่น ความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก (ท่ีพกั ร้านอาหาร การคมนาคม 
ฯลฯ) ความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ (ทิวทศัน์ ความเป็นธรรมชาติ ความสวยงาม ความ
สะอาด บริสุทธ์ิ ฯลฯ) หรือความพึงพอใจต่อการบริการต่างๆ ซ่ึงแต่ละมิติจะตอ้งไดรั้บการวิเคราะห์
แยกกันเป็นด้านๆ ไป ทั้งน้ี การท่ีเราจะระบุความพึงพอใจโดยแยกเป็นรายด้านนั้นจะท าให้เรา
สามารถทราบไดว้่านกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อดา้นใดหรือเร่ืองใด และเร่ืองอะไรบา้งท่ีท าให้
นกัท่องเท่ียวไม่พึงพอใจในการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี เพราะไม่ใช่ว่าในการท่องเท่ียวคร้ังหน่ึง
นกัท่องเท่ียวจะพอใจหรือไม่พอใจกบัทุกเร่ืองท่ีไดป้ระสบในการท่องเท่ียว 
 จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความคาดหวงัและความพึงพอใจท่ีได้กล่าวไว้
ขา้งตน้นั้น ท าให้สรุปประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความหมายของความคาดหวงัและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวไดดี้ยิ่งข้ึน กล่าวคือ ท าให้เขา้ใจวา่การท่ีนกัท่องเท่ียวจะตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวใน
แต่ละคร้ังนั้น นอกเหนือจากปัจจยัและแรงจูงใจดา้นต่างๆ แลว้นั้น นกัท่องเท่ียวยงัมีความคาดหวงั
ต่อแหล่งท่องเท่ียวหรือสถานท่ีท่ีจะไปอีกดว้ย ทั้งน้ี หมายรวมถึงทุกส่ิงอยา่งท่ีนกัท่องเท่ียวคาดหวงั
ไว ้ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของแหล่งท่องเท่ียว การบริการ สภาพแวดลอ้ม และความสามารถท่ีจะตอบ
ความตอ้งการหรือความปรารถนาของตนเองได ้ดงันั้น นกัท่องเท่ียวก็จะมีระดบัของความคาดหวงั
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ในแต่ละเร่ืองท่ีแตกต่างออกไป ในขณะท่ี ภายหลงัจากท่ีนกัท่องเท่ียวตดัสินใจท่ีจะเดินทางไปยงั
แหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ แล้วใช้บริการทางการท่องเท่ียว ได้สัมผสักับสภาพแวดล้อมแล้ว ความ
คาดหวงัของนกัท่องเท่ียวก็จะถูกน ามาเป็นตวัวิเคราะห์และประเมินความพึงพอใจภายหลงัจากการ
ท่ีไดเ้ห็น ไดส้ัมผสัและไดรั้บบริการต่างๆ ในแหล่งท่องเท่ียวนั้นดว้ย ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการ
วเิคราะห์ขอ้มูลของการวจิยัในคร้ังน้ี 
        2.1.9  แนวคิดเก่ียวกบัการวเิคราะห์ความส าคญัและความพึงพอใจ (IPA) 
 Martilla และ James (1977) เป็นผูคิ้ดคน้แนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะห์ความส าคญัและ
ความพึงพอใจ (Importance-Performance Analysis : IPA) เป็นคร้ังแรก โดย Martilla และ James 
กล่าวว่า เทคนิคการวิเคราะห์ดงักล่าวเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ถึงระดบัความส าคญัและระดบัการ
ปฏิบติัการ ซ่ึงเป็นเทคนิคอย่างง่ายท่ีใช้ส าหรับการวดั และวิเคราะห์เก่ียวกับคุณลักษณะและ
ประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน โดยวธีิการประเมินผลหรือวดัผลการยอมรับและความพึงพอใจใน
ท่ีมีรูปแบบต่างๆ หรืออีกนยัหน่ึงส่ิงน้ีก็คือความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีจะไดรั้บจากผลิตภณัฑ์และ
บริการตามท่ีตอ้งการ  
 ทวปี ศิริรัศมี, มนสั ชยัสวสัด์ิ, ภิรมย ์จัน่ถาวร และ ศุภกร ล้ิมคุณธรรมโน (2553) ไดน้ า
เทคนิค IPA มาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการน าค่าคะแนนเฉล่ียระดบัความส าคญัและระดบั
ปฏิบติังานในแต่ละตวัแปรท่ีแตกต่างกนัมาก าหนดจุดตดับนกราฟในตาราง IPA Matrix ท่ีแบ่งพื้นท่ี
การวเิคราะห์เป็น 4 ส่วน โดยแต่ละพื้นท่ีมีการก าหนดต าแหน่งโดยใชค้่าระหวา่งคะแนนต ่าสุดและ
สูงสุดของระดบัความส าคญั และระหว่างคะแนนต ่าสุดและสูงสุดของผลการปฏิบติังาน ดงัภาพท่ี 
2.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.9  Importance-Performance Matrix 
 
ท่ีมา:  ทวปี ศิริรัศมี, มนสั ชยัสวสัด์ิ, ภิรมย ์จัน่ถาวร และ ศุภกร ล้ิมคุณธรรมโน (2553: 145) 

Excellent Fair 
Performance 

 

Quadrant 1 
Concentrate Here 

 

Quadrant 2 
Keep up Good Work 

 

Quadrant 3 
Low Priority 

 

Quadrant 4 
Possible Overkill 

High 
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Importance 
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โดย ทวปี ศิริรัศมีและคณะ กล่าววา่ การวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค IPA มีความส าคญัต่อการ
ก าหนดกลยุทธ์เป็นอย่างมาก เพราะท าให้ผูมี้อ  านาจสามารถวิเคราะห์ไดว้่า ปัจจยัใดเป็นปัจจยัท่ีมี
ความส าคญั ตอ้งไดรั้บการปรับปรุงและพฒันา และยงัสามารถจดัการทรัพยากรหรืองบประมาณได้
อยา่งคุม้ค่า  
 Timothy และ Mark (2004) ไดก้ล่าวถึง IPA จากขอ้แนะน าบางประการในมุมมองจาก
การวางแผนทางเศรษฐกิจ โดย Timothy กล่าววา่ IPA เป็นวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีง่ายและประหยดั
งบประมาณ และเหมาะส าหรับธุรกิจท่ีก าลงัมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากเทคนิคดงักล่าวเสมือนเป็น
เคร่ืองมือท่ีเช่ือมโยงระหว่างผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ IPA กบักระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของ
ธุรกิจ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดบทบาทของผูเ้ป็นเจ้าของธุรกิจในการด าเนินงานตาม
ขอ้แนะน าท่ีไดจ้ากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล Timothy และ Mark ยงักล่าวอีกวา่พวกเขาไม่สามารถท่ีจะ
ปฏิเสธความคิดเห็นของ Martilla และ James ท่ีกล่าวไวเ้ก่ียวกบัประโยชน์ทางการตลาดของ IPA วา่ 
“การวิเคราะห์ความส าคญัดว้ยเทคนิค IPA นั้นมีขอ้ดีหลายประการส าหรับการประเมินการยอมรับ
ของผูบ้ริโภคของโปรแกรมทางการตลาด และท่ีส าคญัคือ เป็นเทคนิคท่ีใชต้น้ทุนต ่า เขา้ใจง่าย และ 
สามารถใหข้อ้มูลในเชิงลึก” 
 Timothy และ Mark ยงัพบวา่โดยปกติแลว้เทคนิค IPA ในแบบดั้งเดิมนั้นค่อนขา้งท่ีจะ
เป็นประโยชน์อยู่แล้ว ถึงแม้ว่าจะถูกน าไปปรับใช้กับด้านอ่ืนก็ตาม แต่เทคนิคดงักล่าวก็ยงัเป็น
ประโยชน์ต่อการจดัการในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะแรกๆ 
IPA จะเป็นเทคนิคท่ีมีประโยชน์มากส าหรับการจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาท่ีองคก์รตอ้งเผชิญ 
 IPA จึงเป็นเทคนิคท่ีถูกน ามาประยุกต์ใช้เพื่อท าให้เขา้ใจถึงปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ลูกคา้    
พึงพอใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และการบริการในหลากหลายสาขา (Hawes and Rao, 1985; Zhang and 
Chow, 2004) นอกจากน้ี เทคนิคดงักล่าวยงัถูกน าไปปรับใช้กบัการศึกษาวิจยัในศาสตร์ด้านอ่ืน 
รวมถึงศาสตร์ทางดา้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยมีนกัวิชาการหลายท่านท่ีไดน้ าเทคนิค IPA ไป
ปรับใช้กบัการศึกษาวิจยัของตนไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการจดัการการท่องเท่ียว คุณภาพและบริการของ
โรงแรม รีสอร์ท และการศึกษาเก่ียวกบัจุดหมายปลายทางทางการท่องเท่ียวโดยทัว่ไป อาทิ Chu 
และ Choi (2000) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัในการเลือกโรงแรมของนกัท่องเท่ียวในฮ่องกง เปรียบเทียบ
ระหวา่งนกัท่องเท่ียว 2 ประเภท คือ นกัธุรกิจและนกัท่องเท่ียวเพื่อการพกัผอ่น การศึกษาของ Lewis, 
R.C. และ Chambers, R.E.(1989) ไดน้ าเทคนิค IPA มาประกอบการรายงานผลการตรวจสอบความ
พึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมเชอราตนั เพื่อวดัประสิทธิภาพการให้บริการ และการศึกษา
ของ While Evans และ Chon (1989) ไดน้ าเทคนิค IPA มาประยุกตใ์ชเ้พื่อช่วยในการก าหนดนโยบาย
และประเมินผลการท่องเท่ียว ในขณะท่ี Martin (1995) ไดท้  าการตรวจสอบการรับรู้ของผูใ้ห้บริการ
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เก่ียวกับความคาดหวงัของลูกคา้ในเร่ืองของคุณภาพการบริการในอุตสาหกรรมโรงแรม โดยใช้
เทคนิค IPA  
 ดงันั้น จึงพอสรุปไดว้า่ IPA มีขอ้ไดเ้ปรียบในหลายๆ ดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเก่ียวการ
ประเมินผลการยอมรับ และความพึงพอใจของผูบ้ริโภค (นักท่องเท่ียว) ซ่ึงเป็นท่ียอมรับว่าเป็น
เทคนิคการประเมินท่ีมีตน้ทุนต ่า เป็นเทคนิคท่ีเขา้ใจง่าย และใหข้อ้มูลท่ีในเชิงลึก ท่ีส าคญัในแง่ของ
ส่วนประสมการตลาดท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการสามารถมุ่งความสนใจไปยงัส่วนท่ีควรปรับปรุงให้ดี
ข้ึนหรือระบุพื้นท่ีท่ีอาจใชท้รัพยากรเกินความจ าเป็น นอกจากน้ี การน าเสนอผลการประเมิน IPA 
อยูใ่นรูปแบบของกราฟสองมิติซ่ึงมาจากมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ท่ีท าให้สามารถ
แปลผลขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวกและเขา้ใจไดง่้ายมากข้ึน ท าให้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการวาง
กลยทุธ์และตดัสินใจดา้นการตลาดไดดี้ยิง่ข้ึน (Martilla and James, 1977) ดงัภาพท่ี 2.10 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.10  กราฟเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจในแต่ละคุณสมบติัของ        
  นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียว 
 
ท่ีมา:  Martilla, J.A. and James, J.C. (1977)  

ส าคญัมาก 
(ลูกคา้คาดหวงัสูง) 

ส าคญัน้อย 
(ลูกคา้คาดหวงันอ้ย) 

 

พงึพอใจน้อย 
 

 พงึพอใจมาก 

ใหบ้ริการดีมาก 
แต่นกัท่องเท่ียวไม่ค่อยให้

ความส าคญั 
(Possible Overkill) 

ไม่ตอ้งใหค้วามส าคญัมาก 
(Low Priority) 

 

พึงพอใจต่อผลิตภณัฑแ์ละบริการ
ทางการท่องเท่ียว 

(Keep Up the Good Work) 
 

ตอ้งใหค้วามสนใจ 
(Concentrate Here) 
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จากภาพท่ี 2.10 สามารถอธิบายไดว้่า เม่ือน าค่าความคาดหวงัและความพึงพอใจมา
เปรียบเทียบกันในแต่ละคุณสมบัติผลลัพธ์ท่ีได้ตกอยู่ ท่ี  Quadrants ใดๆ จะสามารถอธิบาย
ความหมายได ้4 ลกัษณะ ในท่ีน้ีแนวคิดของ Martilla และ James จึงถูกน ามาประยุกตใ์ชก้บัการวิจยั
คร้ังน้ี โดยอธิบายเก่ียวกบัความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาด
น ้าในเขตตล่ิงชนัไดด้งัน้ี 

Quadrants A (Concentrate Here) หมายถึง คุณลกัษณะท่ีมีความส าคญัต่อนกัท่องเท่ียว 
แต่นักท่องเท่ียวไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ คือ นักท่องเท่ียวมีความคาดหวงัสูงใน
คุณลกัษณะนั้นๆ แต่กลบัไดรั้บการตอบสนอง จึงแสดงออกซ่ึงความพึงพอใจในระดบัต ่า  
 Quadrants B (Keep Up the Good Work) หมายถึง ผูใ้ห้บริการหรือผลิตภณัฑ์ในแหล่ง
ท่องเท่ียวสามารถตอบสนองไดเ้ป็นอย่างดีในคุณลกัษณะท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัมาก คือ 
นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัสูงในคุณลกัษณะนั้นๆ และไดรั้บการตอบรับต่อส่ิงนั้นเป็นอยา่งดี แลว้
แสดงออกซ่ึงความพึงพอใจในระดบัสูง 
 Quadrants C (Low Priority) หมายถึง ผูใ้ห้บริการหรือผลิตภณัฑ์ในแหล่งท่องเท่ียวมี
คุณภาพต ่า ในขณะเดียวกนั คุณลกัษณะดงักล่าวก็ไม่มีความส าคญัต่อนกัท่องเท่ียว คือ นกัท่องเท่ียว
ไม่ไดค้าดหวงัอะไรในคุณลกัษณะนั้นๆ ดงันั้น ผูใ้ห้บริการสามารถเล่ือนการปรับปรุงออกไปก่อน
 Quadrants D (Possible Overkill) หมายถึง ผูใ้ห้บริการให้ความส าคญัมากเกินความ
จ าเป็นในคุณลกัษณะท่ีมีความส าคญันอ้ยต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ดงันั้นจึงแสดงออกซ่ึงความ
พึงพอใจในระดบัสูง 
 การวเิคราะห์และแปลผลข้อมูล 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจโดยใช้วิธีวิเคราะห์หา
ช่องวา่ง (Gab analysis) ซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยใชแ้บบวดัความพึงพอใจท่ีเป็นค าถามแบบประเมินค่า 
5 ระดบั โดยก าหนดการให้คะแนนตามวิธีมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert’s 
Scale) เพื่อวดัเจตคติ (Attitude Scale) ของนกัท่องเท่ียว โดยก าหนดให้คะแนนช่วงความรู้สึกเท่าๆ กนั 
เป็น 5 ช่วงแบบต่อเน่ือง เรียกวา่ Arbitrary Weighting Method โดยไดก้ าหนดไวด้งัต่อไปน้ี (สุรพงษ ์
โสธนะเสถียร, 2545) 
 5 หมายถึง ระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง ระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจมาก 
 3 หมายถึง ระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจปานกลาง 
 2 หมายถึง ระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจนอ้ย 
 1 หมายถึง ระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
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 การแปลผลแบบสอบถาม ความคาดหวงัและความพึงพอใจ ไดแ้บ่งเป็น 5 ระดบั คือ 
คาดหวงั/ พึงพอใจมากท่ีสุด คาดหวงั/ พึงพอใจมาก คาดหวงั/ พึงพอใจปานกลาง คาดหวงั/ พึงพอใจ
นอ้ย และคาดหวงั/ พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด โดยมีเกณฑ์การพิจารณาระดบัคาดหวงัและความพึงพอใจจาก
การค านวณอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี 
 สูตรการค านวณหาอนัตรภาคชั้น 
 อนัตรภาคชั้น  =   คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด   
              จ านวนระดบั 
 จากการค านวณไดอ้นัตรภาคชั้น =        5- 1     =   0.80 
                   5 
 ระดบัความคาดหวงั และระดบัความพึงพอใจ 
 4.21– 5.00 หมายถึง นกัท่องเท่ียวมีระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 3.41– 4.20 หมายถึง นกัท่องเท่ียวมีระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจมาก 
 2.61– 3.40 หมายถึง นกัท่องเท่ียวมีระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจปานกลาง 
 1.81– 2.60 หมายถึง นกัท่องเท่ียวมีระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจนอ้ย 
 1.00 –1.80 หมายถึง นกัท่องเท่ียวมีระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 
 วธีิเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวตลาด
น ้ าในเขตตล่ิงชนั ผูว้ิจยัน าเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis) มาเป็นเคร่ืองมือในการ
วเิคราะห์ (Martilla and James, 1977) เทคนิค IPA ใชว้เิคราะห์ความคาดหวงัและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวตลาดน ้ าทั้ง 3 แห่งในเขตตล่ิงชนั ซ่ึงวิธีการวิเคราะห์ดงักล่าวจะใช้
กราฟช่วยในการวิเคราะห์ ซ่ึงแบ่งกราฟออกเป็นแกนตั้งและแกนนอน โดยแกนตั้งจะบอกระดบั
ความส าคญัของความคาดหวงัท่ีนกัท่องเท่ียวมีต่อการเดินทางท่องเท่ียวและแกนนอนจะบอกระดบั
ความพึงพอใจภายหลงัจากท่ีนกัท่องเท่ียวไดท้่องเท่ียวตลาดน ้าแห่งนั้นแลว้ โดยภายในกราฟจะแบ่ง
การวดัเป็น 2 ระดบั คือระดบัสูงและระดบัต ่า การแบ่งแกนส าหรับการศึกษาใช้ค่า 3.40 มาเป็น
เกณฑ์เพื่อใช้ในการก าหนดค่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงัหรือความพึงพอใจตั้งแต่น้อยถึงน้อย
ท่ีสุด และมากถึงมากท่ีสุด ซ่ึง Choi และ Chu (2000) ไดแ้บ่งแกนของระดบัของความคาดหวงัและ
ความพึงพอใจในกราฟเป็น 4 Quadrant ไดแ้ก่ 
 Quadrant A หมายถึง ระดบัความส าคญัของความคาดหวงัอยู่ในระดบัสูงและความ    
พึงพอใจภายหลงัจากท่ีไดเ้ดินทางท่องเท่ียวต ่ากวา่มาตรฐาน ซ่ึงค่าคะแนนเฉล่ียความคาดหวงัอยูใ่น   
ระดบั 3.41-5.00 และคะแนนความพึงพอใจอยูใ่นระดบั 1.00-3.39 ซ่ึงถา้อยูใ่น Quadrant น้ีแสดงวา่ 
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ลูกคา้ไม่พึงพอใจ ตอ้งใหค้วามสนใจ 
 Quadrant B หมายถึง ระดบัความส าคญัของความคาดหวงัอยู่ในระดบัสูงและความ
คิดเห็นต่อสินคา้และบริการท่ีไดรั้บสูงกวา่มาตรฐาน ซ่ึงค่าคะแนนเฉล่ียความคาดหวงัอยู่ในระดบั 
3.41-5.00 และความคิดเห็นอยูใ่นระดบั 3.41-5.00 ซ่ึงถา้อยูใ่น Quadrant น้ีแสดงวา่ลูกคา้พึงพอใจ 
 Quadrant C หมายถึง ระดบัความส าคญัของความคาดหวงัอยู่ในระดบัต ่า และความ
คิดเห็นต่อสินคา้และบริการท่ีไดรั้บต ่ากว่ามาตรฐาน ซ่ึงคะแนนเฉล่ียความคาดหวงัอยู่ในระดบั 
1.00-3.39 และคะแนนความพึงพอใจอยูใ่นระดบั 1.00-3.39 ซ่ึงถา้อยูใ่น Quadrant น้ีเราไม่ตอ้งให้
ความส าคญัมากเน่ืองจากลูกคา้มีความคาดหวงัอยูใ่นระดบัต ่า 
 Quadrant D หมายถึง ระดบัความส าคญัของความคาดหวงัอยู่ในระดบัต ่า และความ
คิดเห็นต่อสินคา้และบริการท่ีไดรั้บสูงกว่ามาตรฐาน ซ่ึงคะแนนเฉล่ียความคาดหวงัอยู่ในระดบั 
1.00-3.39 และคะแนนความพึงพอใจอยูใ่นระดบั 3.41-5.00 ซ่ึงถา้อยูใ่น Quadrant น้ีแสดงวา่ลูกคา้
พึงพอใจ แต่ลูกคา้ไม่ค่อยใหค้วามส าคญั 
 

ตารางท่ี 2.3  ตวัอยา่งค่าเฉล่ียมาตราส่วนเปรียบเทียบการประมาณค่าของระดบัความคาดหวงัและ  
  ความพึงพอใจ 

 

ล าดบั
ท่ี 

ค าอธิบายคุณลกัษณะ 
ค่าเฉล่ียระดบั
คะแนนความ
คาดหวงั 

ค่าเฉล่ียระดบั
คะแนนความ
พึงพอใจ 

1 ไดรั้บบริการทนัทีท่ีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการ 3.83 2.83 
2 ตอบสนองต่อการร้องเรียนของลูกคา้อยา่งรวดเร็ว 3.63 2.73 
3 มีการรับประกนัผลงาน 3.80 3.15 
4 สามารถด าเนินการตามใบแจง้ซ่อมของลูกคา้ 3.56 3.00 
5 พร้อมท่ีจะใหบ้ริการตลอดเวลา 3.41 3.08 
6 บริการดว้ยความนอ้บนอ้มและเป็นมิตร 3.41 3.29 
7 ไดรั้บรถทนัท่ีตามก าหนดเวลาท่ีแจง้ลูกคา้ 3.36 3.00 
8 มีการตรวจเช็คสภาพทัว่ไปของรถ 3.37 3.11 
9 ค่าบริการเหมาะสม 3.29 2.00 
10 มีการท าความสะอาดหลงัการบริการตรวจเช็ค /ซ่อม 3.27 3.02 
11 ศูนยบ์ริการใกลท่ี้พกัอาศยั 2.68 2.25 
12 ศูนยบ์ริการใกลส้ถานท่ีท างาน 2.43 2.49 
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ตารางท่ี 2.3  (ต่อ) 
 

 
หมายเหตุ: Mean Important Rating (ค่าเฉล่ียระดบัคะแนนความคาดหวงั) หมายถึง การจดั
 ระดบัความส าคญั 4 ระดบั คือ ส าคญัมาก ส าคญัปานกลาง ส าคญันอ้ย และไม่ส าคญั 
 Mean Performance Rating (ค่าเฉล่ียระดบัคะแนนความพึงพอใจ) หมายถึง การ
 ประเมินความพึงพอใจ 4 ระดบั คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ไม่ดี และไม่สามารถประเมินได ้
ท่ีมา:  Martilla and James (1977) 
 
 จากตารางท่ี 2.3 สามารถน ามาสร้างกราฟตวัเลขแสดงคุณลกัษณะต่างๆ ไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.11  การเปรียบเทียบผลการใหร้ะดบัความส าคญัและการประเมินความพึงพอใจของ 

 ผลิตภณัฑ ์
 
ท่ีมา:  Martilla and James (1977) 

ล าดบั
ท่ี 

ค าอธิบายคุณลกัษณะ 
ค่าเฉล่ียระดบั
คะแนนความ
คาดหวงั 

ค่าเฉล่ียระดบั
คะแนนความ
พึงพอใจ 

13 มีรถบริการฟรีหรือใหเ้ช่าระหว่างซ่อม /ดูแลรักษา 2.37 2.36 
14 แสดงรายการซ่อมบ ารุงแก่ลูกคา้เม่ือมารับรถ 2.06 3.33 

A B 

C D 
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 จากตวัอยา่งในตารางท่ี 2.3 สามารถน ามาแปรผล IPA ในรูปกราฟซ่ึงสามารถแสดงให้
เห็นภาพไดเ้ป็น 4 Quadrants A, B, C และ D คือ  
  Quadrants A ต้องให้ความสนใจ (Concentrate here) ลูกค้ารู้สึกว่าค่าบริการท่ีถูก 
(คุณลกัษณะท่ี 9) ส าคญัอยา่งยิง่ แต่ลูกคา้ก็ไดรั้บความพึงพอใจในระดบัต ่ากบัผลจากการท างานของ
ผูใ้หบ้ริการ 
  Quadrants B ตั้งใจท างานตรงน้ีให้ดีตลอดไป (Keep up with the good work) ลูกคา้ให้
ความส าคญัต่อความนอบนอ้มและการบริการท่ีเป็นมิตร (คุณลกัษณะท่ี 6) และพึงพอใจในการปฏิบติั
ตวัของผูใ้หบ้ริการ 
 Quadrants C ไม่ตอ้งให้ความส าคญัมาก (Low priority) แมว้า่ผูใ้ห้บริการจะไดรั้บ 
ค่าเฉล่ียนอ้ยในคุณลกัษณะท่ี 13 ในเร่ืองของการให้บริการรถฟรีหรือให้เช่ารถ แต่ลูกคา้มิไดใ้ห้
ความใส่ใจกบัคุณลกัษณะน้ีมากนกั 
 Quadrants D อาจจะมากเกินไป (Possible overkill) ผูใ้ห้บริการท าไดดี้มากในการส่งใบ
แจง้การบ ารุงรักษา (คุณลกัษณะท่ี 14) แต่ลูกคา้ไม่ค่อยใหค้วามส าคญัมากในคุณลกัษณะน้ี (อยา่งไร
ก็ตาม อาจจะมีเหตุผลท่ีดีท่ีจะรักษาการกระท าน้ีต่อไป) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคนิคการวิเคราะห์ความส าคญัและความ 
พึงพอใจท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ สรุปไดว้า่ เทคนิค IPA เป็นเทคนิคท่ีเป็นประโยชน์มาก โดยเทคนิค 
IPA สามารถท่ีจะน ามาปรับใชก้บัการศึกษาวิจยัไดใ้นหลายๆ ดา้น ไม่เพียงเฉพาะในดา้นการตลาด
เท่านั้น ทั้งน้ี เทคนิคดงักล่าวยงัเป็นท่ียอมรับของนกัวิชาการในหลายสาขาวิชา ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากผล
การศึกษาวิจยัทั้งท่ีไดก้ล่าวถึงและท่ียงัมิไดก้ล่าวถึงในการทบทวนวรรณกรรมคร้ังน้ี อีกทั้ง ยงัเป็น
วธีิท่ีท าใหเ้ขา้ใจไดง่้าย กล่าวคือ เม่ือน ามาแปลผล ก็จะน าเสนอรูปแบบของการแสดงผลท่ีเป็นกราฟ 
2 แกน ท่ีดูไม่ยุง่ยาก สามารถเขา้ใจไดท้นัที อน่ึง เม่ือผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาในวรรณกรรมเหล่านั้นจึง
ท าให้ทราบถึงความส าคญัของเทคนิคดงักล่าวในการท่ีจะน ามาปรับใช้กบัการศึกษาในคร้ังน้ีไดดี้
ยิง่ข้ึนดว้ย 
 
2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

จากการทบทวนงานเอกสาร งานวิจยัและบทความวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งแลว้นั้น ผูว้ิจยัได้
ท าการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสนบัสนุนแนวคิด ทฤษฎีและขอ้คน้พบท่ีได ้ดงัน้ี 
 พรนภา ธนโพธิวิ รัตน์  (2551) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบปัจจัยดึงดูดท่ีส่งผลให้
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่องเท่ียวตลาดน ้ าดอนหวายและตลาดน ้ าวดักลางคูเวียง ผลการวิเคราะห์ พบวา่ 
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวตลาดน ้ าดอนหวายและตลาดน ้ าวดักลางคูเวียงมากท่ีสุดเป็นเพศหญิง ส่วน
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ใหญ่จะอยูใ่นช่วงอายุ 20-30 ปี ระดบัการศึกษาจะอยูใ่นช่วงปริญญาตรีมากท่ีสุด และมีอาชีพเป็น
พนักงานบริษทั/รับจา้ง รายไดจ้ะอยู่ท่ีตั้งแต่ 10,001-20,000 บาท/เดือน และท่ีพกัอาศยัอยู่ท่ี
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑลมากท่ีสุด ในดา้นพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีตลาดน ้ า
ดอนหวาย พบวา่ ส่วนใหญ่ตอ้งการท่องเท่ียว/พกัผ่อนมากท่ีสุด คือ การเดินทางจะเป็นรถยนต์
ส่วนตวั กลุ่มบุคคลท่ีเดินทางมาดว้ยกนัจะเป็นกลุ่มญาติมิตร/คนในครอบครัว ส่วนมากจะเดินทาง
มาแลว้ 2-3 คร้ัง กิจกรรมท่ีท าบ่อยจะเป็นการซ้ืออาหาร/ผกัและผลไม ้ โอกาสในการเดินทางมาก
ท่ีสุด คือ วนัเสาร์-อาทิตย ์ และการรับรู้ข่าวสารมากท่ีสุดทางเพื่อนสนิท/ บุคคลในครอบครัว ส่วน
นกัท่องเท่ียวท่ีตลาดน ้ าวดักลางคูเวียงส่วนใหญ่จะมาเพื่อท าบุญและไหวพ้ระท่ีวดัและเดินทางโดย
รถยนตส่์วนตวั กลุ่มบุคคลท่ีเดินทางมาดว้ยกนัจะเป็น ญาติมิตร/ คนในครอบครัว ความถ่ีในการ
เดินทางจะมามากกวา่ 3 คร้ัง มากท่ีสุด กิจกรรมท่ีท าส่วนมากจะเป็นการท าบุญและไหวพ้ระท่ีวดั 
โอกาสในการเดินทางมากท่ีสุด จะเป็นวนัเสาร์-อาทิตย ์ และการรับรู้ข่าวสารจะมาจากค าบอกเล่า
มากท่ีสุด ส่วนความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวเก่ียวกบัองค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียวตลาดน ้ า
นกัท่องเท่ียวท่ีตลาดน ้ าดอนหวายให้ระดบัความคิดเห็นในด้านทรัพยากรทางการท่องเท่ียว การ
คมนาคม กิจกรรมการท่องเท่ียว คุณภาพของการบริการทางการท่องเท่ียวในระดบัมาก ส่วน
นกัท่องเท่ียวท่ีตลาดน ้ าวดักลางคูเวียงให้ระดบัความคิดเห็นดา้นทรัพยากรทางการท่องเท่ียว การ
คมนาคม กิจกรรมทางการท่องเท่ียวในระดบัปานกลาง 
 การทดสอบสมมติฐานแลว้ พบวา่ ปัจจยัดึงดูดท่ีส่งผลใหน้กัท่องเท่ียวชาวไทยท่องเท่ียว 
ตลาดน ้ าดอนหวายและตลาดน ้ าวดักลางคูเวียงแตกต่างกนั โดยปัจจยัดึงดูดท่ีตลาดน ้ าดอนหวายมี
มากกวา่ตลาดน ้าวดักลางคูเวยีง โดยนกัท่องเท่ียวท่ีตลาดน ้าดอนหวายใหค้วามเห็นในดา้นทรัพยากร
ทางการท่องเท่ียวในระดบัมาก ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อปัจจยัดึงดูดนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่องเท่ียว
ตลาดน ้ าดอนหวายและตลาดน ้ าวดักลางคูเวียง ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา กิจกรรมท่ีท าขณะ
ท่องเท่ียวตลาดน ้า การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ทรัพยากรทางการท่องเท่ียว การคมนาคมส่ิงอ านวยความ
สะดวก กิจกรรมทางการท่องเท่ียว คุณภาพของการบริการทางการท่องเท่ียว 
 ทองหยด สวนทอง (2539) ศึกษาเร่ืองระดบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาด
น ้ าตล่ิงชนั ปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน ้ าตล่ิงชนั และศึกษาปัญหา 
อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน ้ าตล่ิงชนั วิธีการด าเนินการวิจยั ใช้
แบบสอบถามเก็บขอ้มูล โดยการสุ่มตวัอยา่งจากนกัท่องเท่ียวจ านวน 220 ราย น ามาวิเคราะห์ โดย
ใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การผนัแปรทางเดียว การ
วเิคราะห์การผนัแปรและการวิเคราะห์การจ าแนกพหุ พบวา่ ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อตลาดน ้ าตล่ิง
ชนั ไดแ้ก่ รายไดต่้อเดือน การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัตลาดน ้ าตล่ิงชนั รูปแบบการมาท่องเท่ียว ส่วน
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ใหญ่มีความคิดเห็นท่ีดีต่อตลาดน ้าตล่ิงชนัในระดบัปานกลาง ในขณะท่ี ปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็น
ของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน ้ าตล่ิงชนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ อาชีพ การศึกษา ระยะทาง
จากบา้นถึงตลาดน ้าตล่ิงชนั ค่าใชจ่้ายดา้นการเดินทาง จ านวนคร้ังท่ีเคยมาเท่ียวตลาดน ้ า ซ่ึงมีผลต่อ
ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน ้าตล่ิงชนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 ปัญหาและอุปสรรคของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวตลาดน ้ าตล่ิงชนั ไดแ้ก่ สถานท่ีจอดรถ
ไม่เพียงพอ ไม่มีเจา้หน้าท่ีของส านกังานเขตตล่ิงชนัมาคอยให้ค  าแนะน าอ านวยความสะดวก เพื่อ
ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นโดยเฉพาะเด็กและคนชรา ห้องสุขาไม่เพียงพอ แพริมน ้ าคบัแคบ 
ไม่สะดวกต่อการเดินดูและซ้ือสินคา้ ถงัทิ้งขยะไม่เพียงพอ ซุม้และศาลาท่ีนัง่พกัผอ่นไม่เพียงพอ ป้าย
บอกทางเขา้ตลาดน ้าไม่ชดัเจนและขาดความต่อเน่ือง ราคาสินคา้บางชนิดแพงกวา่ท่ีท่ีอ่ืน และสินคา้ 
ประเภทอาหาร เคร่ืองด่ืมบางชนิดมีคุณภาพไม่ไดม้าตรฐาน 
 พชัรา ลาภลือชยั (2546) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการ
จดัการท่องเท่ียวตลาดน ้ าด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี และตลาดน ้ าท่าคา จงัหวดัสมุทรสงคราม 
โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวตลาดน ้ าด าเนินสะดวก และตลาดน ้ าท่าคา 
จ านวน 400 คน โดยใชส้ถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างใช ้
T-test Independent การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ใชส้ถิติ
สหสัมพนัธ์อยา่งง่ายในการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติใชโ้ปรแกรม SPSS ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเท่ียวตลาดน ้ าด าเนินสะดวก อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา อาชีพ พาหนะท่ีใชใ้นการเดินทาง ส่วนการรับรู้ข่าวสารจากนิตยสาร / 
วารสาร บุคคลในครอบครัว เพื่อน / เพื่อนบา้น และเจา้หนา้ท่ีของรัฐ มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนั ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวตลาดน ้าท่าคา ไดแ้ก่ อายุ โดย
ผูมี้อายนุอ้ยจะมีความพึงพอใจมากกวา่ผูมี้อายุมาก การรับรู้ข่าวสารจากเพื่อน/ เพื่อนบา้น และความ
คาดหวงัต่อการจดัการท่องเท่ียวตลาดน ้ าท่าคามีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความพึงพอใจ 
ส่วนระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการจดัการท่องเท่ียวตลาดน ้ าด าเนินสะดวก 
และตลาดน ้ าท่าคาแตกต่างกนั โดยระดบัความพึงพอใจต่อการจดัการท่องเท่ียวตลาดน ้ าท่าคา
มากกวา่ระดบัความพึงพอใจต่อการจดัการท่องเท่ียวตลาดน ้ าด าเนินสะดวก และให้ความส าคญักบั 
สภาพชีวติความเป็นอยูข่องชุมชนในตลาดน ้ามากท่ีสุด 
 ทชัชะพงศ์ อศัวพรหมธาดา (2550) ไดศึ้กษาคน้ควา้ เร่ืองความคาดหวงัและการรับรู้
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการจดัการการท่องเท่ียวตลาดน ้ าอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม ซ่ึง
มีกลุ่มตวัอย่างเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวตลาดน ้ าอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 
จ านวนทั้งส้ิน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้
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ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน 
คือ การวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม โดยการหา
ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์หาผลต่างของรายคู่ใช้ LSD หรือ 
Dunnett’s T3 และการหาความสัมพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวั โดยใชส้ัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์
สัน โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับสังคมศาสตร์  
 ผลการวิเคราะห์ พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี มี สถานภาพ
โสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 7,001-12,000 
บาท ดา้นพฤติกรรมการท่องเท่ียว พบวา่ มีส่ิงจูงใจทางดา้นเหตุผล คือ เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
ส่ิงจูงใจทางดา้นอารมณ์ คือ ตอ้งการมาเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน โดยมีโอกาสในการ
ท่องเท่ียว วนัเสาร์-อาทิตย ์มีรูปแบบในการท่องเท่ียว คือ มาเท่ียวชมธรรมชาติ และมีการบอกบุคคล
อ่ืนเฉล่ียสูงมาก และการกลบัมาท่องเท่ียวอีกคร้ังเฉล่ียสูงมาก ดา้นการรับรู้ข่าวสารดา้นการท่องเท่ียว 
ทั้งน้ี นักท่องเท่ียวได้รับข่าวสารจากเพื่อน / เพื่อนบา้น มากท่ีสุด 1-2 คร้ังต่อปี ทั้งน้ี พบว่า 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นมูลเหตุจูงใจในการ
ท่องเท่ียว ดา้นความถ่ีในการท่องเท่ียว ดา้นการบอกบุคคลอ่ืนและดา้นการกลบัมาท่องเท่ียวอีกคร้ัง
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดา้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวงั และ
การรับรู้ของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม พบว่า มีความ
คาดหวงัต่อการจดัการการท่องเท่ียวตลาดน ้ าอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้นทรัพยากรทางการ
ท่องเท่ียวและดา้นการบริการทางการท่องเท่ียวมากกวา่การรับรู้จริง ซ่ึงสรุปไดว้่า นกัท่องเท่ียวไม่
พอใจในการจดัการการท่องเท่ียวของตลาดน ้ าอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงครามในทุกดา้น และการ
วเิคราะห์ดา้นการรับรู้จริงต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว พบวา่ เม่ือนกัท่องเท่ียวมีการรับรู้ต่อการจดัการ
การท่องเท่ียวด้านทรัพยากรการท่องเท่ียว จะท าให้นกัท่องเท่ียวมีการกลบัมาท่องเท่ียวตลาดน ้ า  
อมัพวาอีกคร้ังเพิ่มข้ึนมากกว่าเม่ือนักท่องเท่ียวมีการรับรู้ต่อการจดัการการท่องเท่ียวดา้นบริการ  
การท่องเท่ียว 
 อุราวรรณ สุขเกษม (2552) ศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
ท่องเท่ียวตลาดน ้ า จุดมุ่งหมายในการศึกษาเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและ 
ปัจจยัด้านต่างๆ ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวตลาดน ้ า กลุ่มตวัอย่าง คือ 
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวตลาดน ้ า จ  านวนทั้งส้ิน 400 คน เป็นการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive) โดยใชค้่าความถ่ี ร้อยละ และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิง
อนุมาน (Inferential) ใชส้ถิติเพียร์สันไคสแควร์ (Pearson Chi-Square) ค่า T-test และ F-test จาก
การศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญักบัประเภทของกิจกรรม มากท่ีสุด เพราะแต่ละตลาดน ้ า 
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จะมีกิจกรรมให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ลือก ส่วนใหญ่การเดินทางจะใชร้ถยนตส่์วนตวั และช่วงวนัท่ีไป
เท่ียวก็จะเป็นช่วงวนัเสาร์-อาทิตย ์จ านวนวนัโดยเฉล่ียในแต่ละคร้ังท่ีไปเท่ียว 1-2 วนั ความถ่ีในการ
ท่องเท่ียวต่อปี ท่ีมากท่ีสุดจะอยูใ่นช่วง1-2 คร้ังต่อปี ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวแต่ละคร้ังอยูใ่นช่วง 
1,000-5,000 บาท การรู้จกัตลาดน ้ าจากส่ือส่วนมากจะรู้โดยค าชกัชวนจากเพื่อน ส่ิงจูงใจในการ
ท่องเท่ียว พบว่า เป็นแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติและลักษณะการเดินทางบุคคล พบว่า
นักท่องเท่ียวจะเดินทางไปกับเพื่อนๆ และเม่ือพิจารณาในด้านปัจจัยทางการตลาด  พบว่า
นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการตลาดรายดา้น 6 ดา้นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว
เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นสถานท่ี ดา้นราคา ดา้นประชาสัมพนัธ์ ดา้นบริการดา้น
วฒันธรรมและภูมิศาสตร์และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ซ่ึงดา้นสถานท่ี พบวา่ นกัท่องเท่ียวให้
ความส าคญักบัปัจจยัทางการตลาดดา้นสถานท่ี คือ ภายในตลาดน ้ าปลอดโปร่ง สะดวก สบายและ 
รองลงมา ไดแ้ก่ ตลาดน ้าอยูใ่กลส้ถานท่ีอ านวยความสะดวก 
 กองการท่องเท่ียว (2555) รายงานผลการส ารวจพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทย
และชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากการศึกษากลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวใน
กรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.5 
อายุระหวา่ง 21-30 ปี ร้อยละ 35.0 สถานภาพโสดร้อยละ 64.8 นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 92.2 
อาชีพนกัเรียนหรือนกัศึกษา ร้อยละ 26.8 รองลงเป็นผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 21.4 และ
พนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 21.1 ซ่ึงมีรายไดป้ระมาณเดือนละ 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 28.0 
และ10,001-20,000 บาท ร้อยละ 27.0 จบการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 54.4 เป็นคนท่ี
มีภูมิล าเนาในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 53.2 การเดินทางท่องเท่ียวส่วนใหญ่มากบัครอบครัวหรือ
ญาติร้อยละ 34.6 รองลงมาคือ เดินทางกบักลุ่มเพื่อน ร้อยละ 33.0 นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางคนเดียว 
ร้อยละ 10.1 ทั้งน้ี นกัท่องเท่ียวนิยมการเดินทางกบักลุ่มทวัร์เพียง ร้อยละ 1.5 เท่านั้น ส าหรับท่ีพกั
ระหวา่งเดินทางท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะพกัท่ีบา้น ร้อยละ 62.1 ทั้งบา้นตนเอง บา้นเพื่อนหรือบา้น
ญาติ ส่วนใหญ่เดินทางดว้ยรถยนตส่์วนตวัร้อยละ 52.9 รองลงมาคือ รถโดยสารประจ าทางร้อยละ 
33.3 ช่วง เวลาเดินทางท่องเท่ียว ส่วนใหญ่เป็นวนัหยุดเสาร์-อาทิตย ์ร้อยละ 46.6 และมีความถ่ีใน
การเดินทางท่องเท่ียวเดือนละ 1 คร้ัง นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลการท่องเท่ียว
กรุงเทพมหานครจากการบอกต่อของเพื่อนและคนรู้จกัร้อยละ 28.9 รองลงมาคือ จากวิทยุหรือ
โทรทศัน์ ร้อยละ 26.3 และอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 25.8 เหตุผลส าคญัในการท่องเท่ียว คือ การพกัผอ่น
ร้อยละ 38.8 รองลงมาคือ ไหวพ้ระหรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิร้อยละ 21.9 นกัท่องเท่ียวชาวไทยร้อยละ 15.5 
นิยมการจบัจ่ายใชส้อย ซ่ึงเป็นกิจกรรมเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีสามารถลดความเครียดได ้ความ
นิยมอนัดบัรองลงมาคือ การท าบุญหรือสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ร้อยละ 12.9 การท่องเท่ียวเชิง
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โบราณสถานและแหล่งมรดกทางวฒันธรรม ร้อยละ 11.2 และการท่องเท่ียวเพื่อแสวงหาอาหารอนั
อร่อยรับประทานร้อยละ 11.1 
 ศรัณพร ชวนเกริกกุล (2551) ท าการวิจยัเก่ียวกบัการเปิดรับข่าวสาร ปัจจยัจูงใจและ
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ จงัหวดัสมุทรสงคราม 
ผลการวจิยั พบวา่ ส่วนใหญ่เปิดรับส่ือทางโทรทศัน์ ในวนัธรรมดานกัท่องเท่ียวเปิดรับส่ือโทรทศัน์
ในช่วงเชา้มืดระหวา่งเวลา 05.00-07.00 น. ในวนัหยุดนกัท่องเท่ียวเปิดรับส่ือโทรทศัน์ใน 2 ช่วง 
เวลา ช่วงเชา้ระหวา่งเวลา 07.00-08.00 น. และช่วงเท่ียงระหวา่งเวลา 12.00-13.00 น. โดยรายการท่ี
นกัท่องเท่ียวเปิดรับส่วนใหญ่ คือ รายการละคร รองลงมาคือรายการข่าว / สาระความรู้ และ
นกัท่องเท่ียวเปิดรับจากสถานีโทรทศัน์ช่อง 3 มากท่ีสุด นกัท่องเท่ียวเปิดรับส่ือหนงัสือพิมพ์
รองลงมาจากส่ือโทรทศัน์ โดยนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่นิยมอ่านหนงัสือพิมพร์ายวนั ไดแ้ก่ ไทยรัฐ 
มากท่ีสุด ส่วนส่ือวิทยุกระจายเสียง นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่รับฟังในช่วงเวลา 20.30 น. เป็นตน้ไป 
โดยเลือกรับฟังรายการรายการเพลงเป็นส่วนใหญ่  ดา้นการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์จงัหวดัสมุทรสงครามของนกัท่องเท่ียว พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนมากไดรั้บทราบข่าวจากส่ือ
โทรทศัน์มากท่ีสุด รองลงมาคือ นิตยสารประเภทท่องเท่ียวปัจจยัจูงใจในการมาท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัจูงใจท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวชาวไทยมาท่องเท่ียวมาก
ท่ีสุดคือ การมาชมห่ิงหอ้ยและการไดม้าสัมผสักบัวถีิชีวติทอ้งถ่ิน และนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจในระดบัสูงต่อการมาท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์จงัหวดัสมุทรสงคราม 

 วลิาวณัย ์ภมรสุวรรณ (2553) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเพื่อการพฒันาเชิงพื้นท่ี เร่ืองแนวทาง
การบริหารจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนริมน ้ าดั้ งเดิมในพื้นท่ีเทศบาลต าบล 
อมัพวาและบริเวณใกลเ้คียง จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพชุมชนและ
สถานการณ์การท่องเท่ียวของชุมชนริมน ้าดั้งเดิม วเิคราะห์ศกัยภาพของทรัพยากรการท่องเท่ียว การ
บริหารจดัการการท่องเท่ียว และวิเคราะห์เง่ือนไขท่ีเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาและจดัการ การ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน และเสนอแนะแนวทางการบริหารจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีสอดคลอ้งกบั
บริบทชุมชน ลกัษณะของการวจิยัเป็นการศึกษาโดยใชแ้นวคิดแบบองคร์วม ใชว้ิธีวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี โดยการจัดประชุมกลุ่มย่อย การ
สังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสอบถามและขอ้มูลจากเอกสาร โดยใชป้ระชากรเป้าหมาย
และกลุ่มตัวอย่างท่ีประกอบด้วยประชากรในชุมชนประมาณ 400 ครัวเรือน ผู ้น าชุมชน 
ผูป้ระกอบการร้านคา้และกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและนกัท่องเท่ียวจ านวน 
ประมาณ 400 คน ใช้การวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติและ
วธีิการทางสถิติเชิงพรรณนา และจ าแนกขอ้มูลตามประเด็นต่างๆ ท่ีก าหนดไว ้ผลการวิจยั พบวา่ ใน
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ชุมชนและพื้นท่ีใกล้เคียงมีแหล่งทรัพยากรท่องเท่ียวส าคัญจ านวนมากและหลากหลาย ซ่ึงมี
ศกัยภาพจดัอยูใ่นระดบัปานกลางถึงสูง ความสามารถทางการรองรับทางการภาพดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ตามธรรมชาติ พบวา่ ยงัมีกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มชุมชนมากท่ีสุดคือ การล่องเรือ
ยนตเ์ท่ียวชมสถานท่ีต่างๆ ตามล าน ้ า รองลงมาคือ การพกัคา้งแรม การจบัจ่ายซ้ือสินคา้และบริการ
ดา้นต่างๆ ของนกัท่องเท่ียว นอกจากนั้นผลการวิจยัยงัพบวา่ในการบริหารจดัการการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลอมัพวา มีเง่ือนไขส าคญัท่ีตอ้งพิจารณาคือ การมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง
ของคนในชุมชน การมีความรู้ความเขา้ใจของคนในชุมชนและนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ การมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีโดดเด่นไม่มีในท่ีอ่ืนๆ รวมทั้งกระแสความนิยมการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวฒันธรรม และการตระหนักในบทบาทหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการก าหนดเขตการใช้
ประโยชน์พื้นท่ีบริเวณคลองอมัพวาท่ีชดัเจน จดัท าแผนแม่บทเพื่อการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน
ข้ึน พฒันากิจกรรมและการถ่ายทอดองคค์วามรู้เร่ืองการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์ถูกตอ้ง ส่งเสริมการ
จดัตั้งกลุ่มและเครือข่ายระหวา่งกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดา้นการท่องเท่ียวในพื้นท่ี มีคณะกรรมการ
และกองทุนเพื่อส่งเสริมการบริหารจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนข้ึน ทั้งน้ีในการด าเนินการควร
วางอยูบ่นฐานของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอยา่งแทจ้ริง 
 Choi and Chu (2000) ไดท้  าการศึกษาถึงปัจจยัในการเลือกโรงแรมในฮ่องกงโดยใช้
เทคนิค Importance-Performance Analysis (IPA) ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญั
กบัปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นคุณภาพบริการของโรงแรม ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกใน
การใช้บริการ ปัจจยัด้านความคุ่มค้าเม่ือเข้ามาใช้บริการ ปัจจยัด้านห้องพกัและส่วนหน้าของ
โรงแรม ปัจจยัดา้นอาหารและความบนัเทิง และปัจจยัดา้นความปลอดภยัซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ดว้ย 
IPA แลว้พบวา่ ปัจจยัท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัมากและโรงแรมสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดสู้ง 
ไดแ้ก่ ปัจจยัเร่ืองคุณภาพบริการของโรงแรม ปัจจยัดา้นห้องพกัและส่วนหน้าของโรงแรม และ
ปัจจยัด้านความปลอดภยั ส่วนปัจจยัท่ีโรงแรมตอ้งปรับปรุงเน่ืองจากลูกคา้ให้ความส าคญัสูงแต่
ระดบัความพึงพอใจต ่า ได้แก่ ปัจจยัด้านความคุม้ค่าเม่ือเขา้มาใช้บริการ และปัจจยัท่ีลูกคา้ให้
ความส าคญัในระดบัต ่า ได้แก่ ปัจจยัด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้บริการและปัจจยัด้าน
อาหารและความบนัเทิง 

สรุปการทบทวนงานวรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเบ้ืองตน้ สามารถน าขอ้มูลในส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็น
แนวทางในการด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ีได ้อาทิเช่น น าแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม  
การท่องเท่ียว กระบวนการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวท่ีถูกก าหนดจากส่ิงกระตุน้ท่ีเรียกวา่ปัจจยั
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ผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดของนกัท่องเท่ียว มาเป็นขอ้มูลส าหรับการสร้างแบบสอบถามการวิจยัในคร้ังน้ี 
ในขณะเดียวกนั ผูว้ิจยัก็ไดท้ราบถึงแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัความคาดหวงัและความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียว และเทคนิคในการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบ IPA ซ่ึงจะท าให้สามารถน าเสนอผลการ
วเิคราะห์ท่ีเขา้ใจง่ายยิง่ข้ึน 

ในส่วนของการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสรุปภาพรวมได้ว่า มีผูใ้ห้ความ
สนใจและศึกษาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวตลาดน ้ าอยู่
บา้ง จากการศึกษาวิจยัของ ทองหยด สวนทอง (2539) ท่ีศึกษาเร่ืองเก่ียวระดบัความคิดเห็นของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน ้ าตล่ิงชนั ปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน ้ า
ตล่ิงชนั และศึกษาปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน ้ าตล่ิงชนั ซ่ึง
ผลงานการวิจยัพบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นระดบัการศึกษาของนกัท่องเท่ียวเป็นปัจจยัท่ีมีผล
ต่อความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน ้ าตล่ิงชนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ พรนภา ธนโพธิวิรัตน์ (2551) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการเปรียบเทียบปัจจยัดึงดูดท่ีส่งผลให้
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่องเท่ียวตลาดน ้ าดอนหวายและตลาดน ้ าวดักลางคูเวียงท่ีวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ปัจจยัดึงดูดนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่องเท่ียวตลาดน ้ าดอนหวายและตลาดน ้ าวดักลางคูเวียง ไดแ้ก่  
ปัจจยัด้านอายุ ระดับการศึกษา กิจกรรมท่ีท าขณะท่องเท่ียวตลาดน ้ า การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ทรัพยากรทางการท่องเท่ียว การคมนาคมส่ิงอ านวยความสะดวก กิจกรรมทางการท่องเท่ียว คุณภาพ
ของการบริการทางการท่องเท่ียว ในขณะท่ี ผลการวิจยัของ อุราวรรณ สุขเกษม (2552) ท่ีไดศึ้กษา
เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวตลาดน ้ า พบว่า ปัจจยัท่ีนกัท่องเท่ียวให้
ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ปัจจยัเก่ียวกบัประเภทของกิจกรรม ส่วนในดา้นปัจจยัทางการตลาด พบวา่ 
นักท่องเท่ียวให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านสถานท่ีมากเป็นอันดับหน่ึง และจากผลการศึกษา
พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเดินทางจะใชร้ถยนตส่์วนตวั และช่วง
วนัท่ีไปเท่ียวก็จะเป็นช่วงวนัเสาร์-อาทิตย ์ส่วนการรู้จกัตลาดน ้ าจากส่ือส่วนมากจะรู้โดยค าชกัชวน
จากเพื่อน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการส ารวจของ กองการท่องเท่ียว (2555) ท่ีรายงานผลการส ารวจ
พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานครว่านกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่มกัเดินทางท่องเท่ียวด้วยรถยนต์ส่วนตวั ในวนัหยุดเสาร์-อาทิตย์ และรับทราบข้อมูลการ
ท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครจากการบอกต่อของเพื่อนและคนรู้จกั 

ในดา้นของการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัความคาดหวงัและความพึงพอใจมีผูไ้ดศึ้กษาไวบ้าง
ท่าน เช่น ทชัชะพงศ์ อศัวพรหมธาดา (2550) ซ่ึงไดศึ้กษาคน้ควา้เร่ืองความคาดหวงัและการรับรู้
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการจดัการการท่องเท่ียวตลาดน ้าอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม โดย
พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัต่อการจดัการการท่องเท่ียวตลาดน ้ าอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 
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ดา้นทรัพยากรทางการท่องเท่ียวและดา้นการบริการทางการท่องเท่ียวมากกวา่การรับรู้จริง ซ่ึงสรุป
ไดว้า่ นกัท่องเท่ียวไม่พอใจในการจดัการการท่องเท่ียวของตลาดน ้ าอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม
ในทุกดา้น ในขณะท่ีงานวิจยัของ พชัรา ลาภลือชยั (2546) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการจดัการท่องเท่ียวตลาดน ้ าด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี และตลาดน ้ าท่า
คา จงัหวดัสมุทรสงครามท่ีวา่ ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการจดัการท่องเท่ียว
ตลาดน ้ าด าเนินสะดวกและตลาดน ้ าท่าคาแตกต่างกัน โดยระดับความพึงพอใจต่อการจดัการ
ท่องเท่ียวตลาดน ้าท่าคามากกวา่ระดบัความพึงพอใจต่อการจดัการท่องเท่ียวตลาดน ้าด าเนินสะดวก  

โดยจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้นผูว้ิจยัจะเน้นเน้ือหางานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตลาดน ้ าเป็นหลกั อน่ึง ในส่วนของงานวิจยัอ่ืนๆ ผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยัเพื่อท่ีจะช่วย
เสริมในส่วนของแนวคิดและทฤษฎี ไดแ้ก่ ศรัณพร ชวนเกริกกุล (2551) ท่ีวิจยัเก่ียวกบัการเปิดรับ
ข่าวสาร ปัจจยัจูงใจ และความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
จงัหวดัสมุทรสงคราม และในส่วนงานวิจยัของ วิลาวณัย ์ภมรสุวรรณ (2553) ท่ีไดท้  าการศึกษาวิจยั
เพื่อการพฒันาเชิงพื้นท่ี เร่ืองแนวทางการบริหารจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชน
ริมน ้ าดั้ งเดิมในพื้นท่ีเทศบาลต าบล อมัพวาและบริเวณใกล้เคียง จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยจาก
การศึกษาไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงพื้นท่ีและเง่ือนไขท่ีเป็นปัจจยัส าคญัใน
การพฒันาและจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
ความรู้และความเขา้ใจของคนในชุมชนและนักท่องเท่ียว การมีทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีโดดเด่น
หลากหลายและมีเอกลกัษณ์ และบทบาทหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง อน่ึง งานวิจยัดงักล่าวยงัให้ขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัเก่ียวกบัแนวทางการบริหารจดัการการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีสอดคล้องกบับริบทชุมชน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูว้ิจยัท่ีท าให้เขา้ใจใน
เน้ือหาเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนและช่วยในเร่ืองของการสรุป
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาและการส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชันท่ี
ผูว้ิจยัศึกษาอยูไ่ดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ี การศึกษาของ Choi and Chu (2000) ท่ีไดท้  าการศึกษาถึง
ปัจจยัในการเลือกโรงแรมในฮ่องกงโดยใชเ้ทคนิค Importance-Performance Analysis (IPA) ซ่ึงท า
ใหผู้ว้จิยัทราบเก่ียวกบัเทคนิคการวเิคราะห์ขอ้มูลและการแปลผลในรูปแบบท่ีเขา้ใจไดง่้ายยิง่ข้ึน 
 อยา่งไรก็ตามผลงานการวจิยัเหล่าน้ีผูว้จิยัมุ่งเนน้การศึกษาท่ีท าให้เห็นถึงพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียว ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว ความคาดหวงัและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียวประเภทเดียวกนั ในท่ีน้ี คือ ตลาดน ้ าท่ีอยูใ่นเขตตล่ิงชนั 
ทั้ง 3 แห่ง อน่ึง การศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดน ้ าคลองลดัมะยมและตลาดน ้ าวดัสะพาน ผูว้ิจยั
พบวา่ ยงัมีศึกษาคน้ควา้จ านวนนอ้ยมาก ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจึงเล็งเห็นวา่การศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยั

DPU



 
74 

 

ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเม่ือมี
การศึกษาในประเด็นดงักล่าว ทั้งน้ี เพื่อน าผลการวิจยัท่ีไดไ้ปใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดแนว
ทางการพฒันาและการส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัร่วมกนัทั้งในปัจจุบนัและใน
อนาคต อีกทั้ งย ังจะเป็นประโยชน์ต่อแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี อ่ืนท่ีมีลักษณะเป็นตลาดน ้ า
เช่นเดียวกนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
2.3  กรอบแนวคิดการวจัิย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถก าหนดกรอบแนวคิดการ
วจิยัไดด้งัน้ี 
 ส่วนท่ี 1  แบ่งไดด้งัน้ี 
 1.  ตวัแปรอิสระ คือ ตวัแปรทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียและภูมิล าเนา 

 2.  ตวัแปรตาม คือ  
 1)  ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวตลาด

น ้าในเขตตล่ิงชนั ไดแ้ก่ ตลาดน ้าตล่ิงชนั ตลาดน ้าคลองลดัมะยม และตลาดน ้าวดัสะพาน  
 2)  ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั 

 3)  ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั  
 ส่วนท่ี 2  แบ่งไดด้งัน้ี 
 1.  ตวัแปรอิสระ คือ ส่ิงดึงดูดใจจากแหล่งท่องเท่ียวซ่ึงเป็นปัจจยัดึงดูดท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวและปัจจยัผลกัดนัท่ีเกิดจากความตอ้งการส่วนบุคคล โดยแบ่งไดเ้ป็น 
7 ดา้น คือ 1) ปัจจยัดา้นสถานท่ีและการเขา้ถึงแหล่ง 2) ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 3) ปัจจยั
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 4) ปัจจยัดา้นวฒันธรรมและวิถีชีวิต 5) ปัจจยัดา้นราคา 
สินคา้และบริการ 6) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และ7) ปัจจยัดา้นความตอ้งการส่วนบุคคล  
 2.  ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั 
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        ตัวแปรอสิระ         ตัวแปรตาม  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2.12  กรอบแนวคิดการวจิยั 

ปัจจยัด้านประชาศาสตร์  
-  เพศ             - อาย ุ
-  อาชีพ            - สถานภาพ 
-  ระดบัการศึกษา     - รายไดเ้ฉล่ีย 
-  ภูมิล าเนา              
  
 

 

ความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจยัส าคญัทีม่ี
อทิธิพลต่อการตดัสินใจเดนิทางท่องเทีย่ว 
1. ปัจจยัดา้นสถานท่ีและการเขา้ถึงแหล่ง 
2. ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
3. ปัจจยัดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
4. ปัจจยัดา้นวฒันธรรมและวถีิชีวติ  
5. ปัจจยัดา้นราคา สินคา้และบริการ 
6. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
7. ปัจจยัดา้นความตอ้งการส่วนบุคคล 

ความคาดหวงัของนกัท่องเทีย่วทีม่า
ท่องเทีย่วตลาดน า้ในเขตตลิง่ชัน 

ความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วทีม่า
ท่องเทีย่วตลาดน า้ในเขตตลิง่ชัน DPU



 
 

บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
 จากการศึกษาเร่ือง “การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว และความ
คาดหวงัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดมุ้่งเนน้การศึกษาเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั จ านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ ตลาดน ้ าตล่ิงชนั ตลาด
น ้ าคลองลดัมะยม และตลาดน ้ าวดัสะพาน นอกจากน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัและแรงจูงใจ
ต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว และระดบัความคาดหวงัและ
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในดา้นต่างๆ กนั และศึกษาแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงไดจ้ากการสัมภาษณ์ขอ้คิดเห็นและขอ้แนะต่างๆ 
กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี (Stakeholder)  
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) และเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล โดยแบบสอบถามจะใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้าตล่ิงชนั ตลาดน ้าคลองลดัมะยม และตลาดน ้ าวดั
สะพาน รวมทั้งส้ินจ านวน 400 ชุด ซ่ึงแบ่งจ านวนประชากรกลุ่มตวัอยา่งในการเก็บแบบสอบถาม
โดยวิธีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) ตามสัดส่วนจ านวนนักท่องเท่ียว
กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ไปท่องเท่ียวในตลาดน ้าแต่ละแห่ง โดยจะน าผลมาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science) เพื่อประมวลผลขอ้มูลท่ีไดใ้นรูปแบบ
ของตารางขอ้มูล พร้อมการสรุปและอธิบายผลจากตาราง  
 ส่วนขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัจะใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่มยอ่ย
กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัแหล่งตลาดน ้ าในแต่ 3 แห่ง ไดแ้ก่ บุคลากรภาครัฐ ผูป้ระกอบการท่องเท่ียว 
ผูน้ าชุมชน และประชาชนในพื้นท่ี เก่ียวกบัความคิดเห็นในการก าหนดแนวทางในการพฒันาและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วมของตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั โดยผูว้ิจยัจะใช้การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและการจดบนัทึกประกอบการวิเคราะห์ผลและใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงเน้ือหา 
(Content Analysis) แลว้สรุปผลในเชิงพรรณนา โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีระเบียบวธีิวจิยัดงัต่อไปน้ี 
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3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       3.1.1  ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดั
กรุงเทพมหานครในเขตตล่ิงชัน ช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2554 - กุมภาพนัธ์ 2555 นอกจากน้ี 
ประชากรท่ีผูว้ิจ ัยใช้ในการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ บุคลากรภาครัฐ ผูป้ระกอบการ
ท่องเท่ียว ผูน้ าชุมชน และประชาชนในพื้นท่ี รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 12 ราย 
       3.1.2  กลุ่มตวัอยา่ง 
  1) ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
  จากข้อมูลสถิติการท่องเท่ียวเก่ียวกับจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเยือนจงัหวดั
กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ.2553 พบวา่ มีจ  านวนนกัท่องเท่ียวชาวไทยทั้งส้ิน 3,514,594 คน (กรมการ
ท่องเท่ียว, 2554) จึงใช้ประชากรกลุ่มน้ีมาค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยการแทนค่าในสูตรการ
ค านวณขนาดตวัอยา่งของ Taro Yamane's (Yamane, 1967) และก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ี .05 
 สูตรท่ีใชใ้นการค านวณมีดงัน้ี 
  n    =        N  
                  (1 + Ne2) 
 เม่ือ n =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  N =  ขนาดของประชากร (3,514,594 คน) 
  e =  ความคาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง (0.05) 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีสามารถค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งไดด้งัน้ี 
  n =           3,514,594         =   399.99    
          1 + 3,514,594 (0.05) 2 
 ดงันั้น จึงไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวจ านวนทั้งส้ิน 400 คน 
 2) การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 จากการประมาณการของเจา้หนา้ท่ีส านกังานเขตตล่ิงชนัและผูน้ ากลุ่มประชาคมตลาด
น ้ าคลองลดัมะยม ไดป้ระมาณการจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวตลาดน ้ าแต่ละแห่ง ซ่ึงเม่ือ
เทียบเป็นสัดส่วนไดเ้ป็น 4 : 4 : 2 ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) 
โดยเก็บแบบสอบถาม ณ ตลาดน ้ าตล่ิงชนัจ านวน 160 ชุด ตลาดน ้ าคลองลดัมะยม จ านวน 160 ชุด 
และตลาดน ้ าวดัสะพาน จ านวน 80 ชุด ตามล าดบั ทั้งน้ี ในการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลใน
ตลาดน ้ าทั้ง 3 แห่งน้ี ผูว้ิจยัจะใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Convenience Sampling) จนได้
จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งครบตามจ านวนท่ีตอ้งการ จ านวนทั้งส้ิน 400 ชุด  
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3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.2.1  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  
 1.  แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 8 ขอ้ 
 ตอนท่ี 2  พฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั จ านวน 5 ขอ้ 
 ตอนท่ี 3  ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมา
ท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั จ านวน 22 ขอ้ 
 ตอนท่ี 4  ความคาดหวงัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวได้รับเม่ือ
เดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั จ านวน 22 ขอ้ 
 ตอนท่ี 5  ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นท่ีนกัท่องเท่ียวมีต่อการพฒันาการท่องเท่ียว
ของตลาดน ้าแต่ละแห่ง จ านวน 4 ขอ้ 
 ทั้งน้ี แบบสอบถามท่ีใช้มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบสอบถามปลายเปิด 
และแบบประเมินค่า ดงัน้ี 
 1)  แบบสอบถามปลายปิด (Close-end Questionnaire) เป็นลกัษณะขอ้ค าถามแบบเลือก 
ตอบ เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ภูมิล าเนา และในส่วนของค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว ได้แก่ 
ประสบการณ์ในการเดินทาง ลกัษณะและวิธีการเดินทางมาท่องเท่ียว บุคคลท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทาง
มาดว้ย และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากส่ือรูปแบบต่างๆ เป็นตน้  
 2)  แบบสอบถามปลายเปิด (Open Questionnaire) เป็นลกัษณะท่ีให้ผูต้อบแบบสอบถาม
สามารถเขียนตอบไดใ้นแบบสอบถามตอนท่ี 5 เช่น ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทาง
ในการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วม  
 3)  แบบสอบถามแบบประเมินค่า (Rating Scale) เป็นแบบสอบถามประเมินค่าเพื่อวดั
ระดบัความส าคญัเก่ียวกบัขอ้มูลใน 2 ส่วน ไดแ้ก่  
 ส่วนท่ี 1  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียว 
จ านวน 7 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นสถานท่ีและการเขา้ถึงแหล่ง 2) ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
3) ปัจจยัดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 4) ปัจจยัดา้นวฒันธรรมและวิถีชีวิต 5) ปัจจยัดา้น
ราคา สินคา้และบริการ 6) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และ 7) ปัจจยัดา้นความตอ้งการส่วน
บุคคล 
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 ส่วนท่ี 2  ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวตลาด
น ้ าในเขตตล่ิงชนั จ านวน 4 ดา้นไดแ้ก่ 1) ดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียว 2) ดา้นกายภาพและสภาพ 
แวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียว 3) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกและการเข้าถึงแหล่ง และ 4) ด้าน
กิจกรรมการท่องเท่ียว 
 2.  แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) 
 ผูว้ิจยัใชแ้บบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ในการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (Indepth Interview) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัทั้ง 3 แห่ง รวมไม่นอ้ยกวา่ 12 
คน ไดแ้ก่  
 1)  เจา้หนา้ท่ีส านกังานการท่องเท่ียว / กองการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร 2 ท่าน 
 2)  ประธานประชาคมตลาดน ้า หรือผูน้ าชุมชน 3 ท่าน  
 3)  ตวัแทนผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียว และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 3 ท่าน 
 4)  ประชาชนในพื้นท่ีตลาดน ้า 3 ท่าน 
 5)  เจา้อาวาสหรือผูแ้ทนวดัสะพาน 1 ท่าน 

 โดยผูว้ิจยัจะเป็นผูต้ ั้งประเด็นค าถามแลว้ให้ผูถู้กสัมภาษณ์เป็นผูอ้ธิบาย เสนอความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นแนวทางการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาด
น ้ าในเขตตล่ิงชนัแบบมีส่วนร่วม จนครบทุกประเด็น นอกจากน้ี ผูว้ิจยัจะใช้อุปกรณ์ส าหรับเก็บ
บนัทึกขอ้มูลในระหวา่งสัมภาษณ์ เช่น สมุดจดบนัทึก เคร่ืองอดัเสียงและบนัทึกภาพ เป็นตน้ 
 3.2.2  การสร้างเคร่ืองมือและตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ผูว้ิจยัได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลและตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 1.  ศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบกบัค าแนะน าจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษาและผูท้รงคุณวฒิุเพื่อเป็นแนวทางการก าหนดกรอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
 2.  ลงมือสร้างแบบสอบถามส าหรับนกัท่องเท่ียวและแบบสัมภาษณ์ส าหรับผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง 
 3.  น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท่องเท่ียว อยา่งน้อย 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content 
Validity) ของขอ้ค าถามว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของการท าวิจยัคร้ังน้ีหรือไม่ ดว้ยวิธีการหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objectives Concordance: IOC) (ธีรเดช ฉายอรุณ , 2555) 
 4.  จากนั้นน าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีผา่นการตรวจสอบมาเสนอต่ออาจารย์
ท่ีปรึกษาเพื่อใหค้วามคิดเห็นในการปรับปรุงแกไ้ขอีกคร้ัง 
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 5.  น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปด าเนินการทดสอบ
เก็บขอ้มูล (Pre-test) กบันกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั จ านวน 30 คน 
เพื่อยนืยนัคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลก่อนน าไปใชจ้ริง 
 6.  น าแบบสอบถามท่ีเก็บขอ้มูล Pre-test มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือถือได ้(Reliability) 
ของแบบสอบถาม ดว้ยวิธีวดัความสอดคลอ้งภายในค าตอบ (สัมประสิทธ์ิ Cronbach's Alpha มีค่า
เท่ากบั .898) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2553: 443-449) 
 7.  จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบความตรงและความเช่ือถือไดแ้ลว้ไปเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตวัอย่าง คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชัน 
จ านวน 400 คน และน าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่อไป 
 
3.3  วธีิการเกบ็รวมรวมข้อมูล 
 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดร้วบรวบขอ้มูลเบ้ืองตน้
จากแหล่งขอ้มูล  2 แหล่ง คือ  
 1.  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากสถิตินกัท่องเท่ียวท่ีมีผูร้วบรวม
ไวแ้ลว้ ต ารา เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 2.  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (โดยการ
เขา้ไปเก็บขอ้มูลหรือท ากิจกรรมร่วมกบักลุ่มตวัอยา่ง) และขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน
โดยใช้ผูว้ิจยัเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลร่วมกบัผูช่้วยนกัวิจยั จนครบ 400 ชุด ช่วงเวลาในการเก็บ
ขอ้มูล คือ วนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
 โดยมีวธีิเก็บรวบรวบขอ้มูลดงัน้ี 
 1.  ลงส ารวจพื้นท่ีท่ีใช้ส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลในเบ้ืองตน้ เพื่อให้ทราบเก่ียวกบั
วธีิการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ลกัษณะการเดินทางท่ีเหมาะสม ช่วงเวลาท่ีสะดวกแก่การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล และค่าใช้จ่ายในเบ้ืองตน้โดยท าเสมือนเป็นนกัท่องเท่ียว ซ่ึงอาศยัการสังเกต การสอบถาม
ขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ี ณ จุดบริการนกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการ ผูน้ าชุมชนและบนัทึกภาพประกอบ 
 2. ด าเนินการน าส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือในการขอขอ้มูลและ
เก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงออกในนามบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ถึงผูมี้อ  านาจในการ
ดูแลพื้นท่ีตลาดน ้ าทั้ง 3 แห่ง ในเขตตล่ิงชัน เช่น ผูอ้  านวยการกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 
ประธานประชาคมตลาดน ้า เป็นตน้ 
 3.  ผูว้ิจยัด าเนินการประสานงานไปยงัหน่วยงานหรือผูใ้ห้ขอ้มูลโดยตรง เพื่อแจง้ความ
ประสงคข์องผูว้จิยัและนดัหมายก าหนดวนัและเวลาในการเขา้ไปสัมภาษณ์หรือเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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 4.  ผูว้ิจยัด าเนินการส ารวจสถิติเก่ียวกับจ านวนนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั ทั้ง 3 แห่ง ยอ้นหลงัในปี พ.ศ.2553 กบัเจา้หนา้ท่ีกองการท่องเท่ียว 
เจา้หนา้ท่ีส านกังานเขตตล่ิงชนั หรือประธานประชาคมตลาดน ้ า เพื่อน าขอ้มูลมาค านวณหาจ านวน
กลุ่มตวัอยา่งท่ีถูกตอ้งในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี 
 5.  ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีผ่านการแก้ไขข้อบกพร่องแล้วไป
ด าเนินการแจกกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั
จงัหวดักรุงเทพมหานคร แยกเก็บตามจ านวนสัดส่วนท่ีเหมาะสม และใช้วิธีการสุ่มแบบบงัเอิญ 
(Convenience Sampling) จนครบจ านวน 400 ชุด ขณะท่ีแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างท่ีเสร็จ
สมบูรณ์แลว้ ไปด าเนินการสัมภาษณ์ขอ้มูลผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไม่น้อยกว่า 12 ราย ตามประเด็นท่ี
ก าหนดไว ้
 6.  จดัเก็บรวบรวมแบบสอบถามให้เป็นระบบ และน าไปตรวจสอบความสมบูรณ์และ
ความถูกตอ้งแล้วน าไปวิเคราะห์ประมวลทางสถิติ แปลผล และสรุปผล ตามล าดบั ส่วนแบบ
สัมภาษณ์เม่ือรวบรวมเรียบร้อยแลว้จะน าไปสรุปผลเชิงเน้ือหาต่อไป 
 
3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในขั้นตน้จะด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์
ของค าตอบจากแบบสอบถาม จากนั้นจะลงรหัสของขอ้มูลลงในแบบฟอร์มการลงรหัสทัว่ไป 
(General Coding Form) เพื่อเป็นการเตรียมขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการกรอกรหสัลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป SPSS แลว้จึงวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อหาค่าทางสถิติ และน าเสนอในลกัษณะเชิงบรรยาย 
(Descriptive Statistics) และตารางแสดงค่าความสัมพนัธ์ต่างๆ ทั้งน้ี ก าหนดวิธีวิเคราะห์ขอ้มูลทาง
สถิติ ดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชัน ใช้การวิเคราะห์ขอ้มูล
แสดงเป็นค่าแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ในภาพรวม 
 2.  ขอ้มูลท่ีใชแ้บบประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
คาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชัน เป็น
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) โดยผูว้ิจยัไดใ้ชม้าตราวดัแบบประเมินค่า 5 
ระดบั ตามมาตราวดัแบบลิเคิร์ท (Likert's Scale) แบ่งเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
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 1)  ค่าประเมินในการวดัระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทาง
มาท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั เพื่อประเมินค่าและแปลผลโดยมีเกณฑ์ค่าประเมินท่ีให้ผูต้อบ
แบบสอบถามพิจารณา 5 ระดบั คือ 
 
 ค่าประเมิน (คะแนน)  ระดับความส าคัญ 
   5  หมายถึง    ส าคญัอยา่งยิง่ 
   4  หมายถึง    ส าคญัมาก 
   3  หมายถึง    ไม่แน่ใจ 
   2  หมายถึง    ไม่ค่อยส าคญั 
   1  หมายถึง    ไม่ส าคญัอยา่งยิง่ 
 
 ส าหรับการแปลผลค่าเฉล่ียจะใชเ้กณฑ์ในการแบ่งระดบัการหาช่วงกวา้งของอนัตรภาค
ชั้น (Class Interval) โดยใชว้ิธีการค านวณหาช่วงกวา้งระหวา่งชั้นตามหลกัการค่าเฉล่ีย (บุญชม ศรี
สะอาด, 2542: 82) โดยค านวณหาค่าพิสัยไดจ้ากสูตรดงัน้ี 
 
      ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น   = 
 
      = 
 
      = 0.80 
 
 เกณฑค์ะแนนในการแปลผลค่าเฉล่ียเป็นดงัน้ี 

 

คะแนนสูงสุด - คะแนนต ่าสุด 
จ านวนระดบัชั้น 

5   -   1 
5 

ระดับค่าเฉลีย่ ระดับความส าคัญ / ความคิดเห็น 
4.21 -  5.00 มากท่ีสุด 
3.41 -  4.20 มาก 
2.61 -  3.40 ปานกลาง 
1.81 -  2.60 นอ้ย 
1.00 -  1.80 นอ้ยท่ีสุด 
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 2)  ค่าประเมินในการวดัระดบัคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชัน เพื่อประเมินค่าและแปลผล โดยมีเกณฑ์ค่าประเมินท่ีให้ผูต้อบ
แบบสอบถามพิจารณา 5 ระดบั โดยแบ่งเป็นระดบัการประเมิน ดงัน้ี 
 

 
 และก าหนดค่าน ้าหนกัของเกณฑก์ารประเมิน เพื่อแปลความหมายค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
 

  
 จากนั้น จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความส าคญัและความพึงพอใจ (IPA) มาใช้ในการ
วเิคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวตลาดน ้ าใน
เขตตล่ิงชนั ซ่ึงวธีิการวเิคราะห์ดงักล่าวจะใชก้ราฟสองมิติ ซ่ึงมาจากมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ท่ีท  าให้สามารถแปลผลขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวกและเขา้ใจไดง่้ายมากข้ึน โดยในการวิเคราะห์
จะแบ่งการวดัเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัสูงและระดบัต ่า การแบ่งแกนส าหรับการศึกษาใชค้่า 3.40 มา
เป็นเกณฑเ์พื่อใชใ้นการก าหนดใหค้่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงัหรือความพึงพอใจตั้งแต่นอ้ยถึง
นอ้ยท่ีสุด และมากถึงมากท่ีสุด (ศุภจิต สนิทวงศ ์ณ อยุธยา, 2550) การแบ่งแกนของระดบัของความ
คาดหวงัและความพึงพอใจในกราฟจะแบ่งการวเิคราะห์เป็น 4 Quadrant ดงัภาพท่ี 3.1 
 

ค่าประเมิน (คะแนน) ระดับความคาดหวงัและความพงึพอใจ 
5 ความคาดหวงั/ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4 ความคาดหวงั/ความพึงพอใจมาก 
3 ความคาดหวงั/ความพึงพอใจปานกลาง 
2 ความคาดหวงั/ ความพึงพอใจนอ้ย 
1 ความคาดหวงั/ ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

ระดับความคาดหวงั ระดับความพงึพอใจ 
ระดับค่าเฉลีย่ ความหมาย ระดับค่าเฉลีย่ ความหมาย 
4.21 -  5.00 คาดหวงัมากท่ีสุด 4.21 -  5.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 
3.41 -  4.20 คาดหวงัมาก 3.41 -  4.20 พึงพอใจมาก 
2.61 -  3.40 คาดหวงัปานกลาง 2.61 -  3.40 พึงพอใจปานกลาง 
1.81 -  2.60 คาดหวงันอ้ย 1.81 -  2.60 พึงพอใจนอ้ย 
1.00 -  1.80 คาดหวงันอ้ยท่ีสุด 1.00 -  1.80 พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
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ภาพท่ี 3.1  กราฟเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจในแต่ละคุณสมบติัของ        
 นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียว 
 
 Quadrant A หมายถึง ระดบัความส าคญัของความคาดหวงัอยูใ่นระดบัสูงและความพึง
พอใจภายหลงัจากท่ีไดเ้ดินทางท่องเท่ียวต ่ากวา่มาตรฐาน ซ่ึงคะแนนเฉล่ียความคาดหวงัอยูใ่นระดบั 
3.41-5.00 และคะแนนความพึงพอใจอยูใ่นระดบั 1.00-3.39 ซ่ึงถา้อยูใ่น Quadrant น้ีแสดงวา่ลูกคา้
ไม่พึงพอใจ ตอ้งใหค้วามสนใจ 
 Quadrant B หมายถึง ระดบัความส าคญัของความคาดหวงัอยู่ในระดบัสูงและความ
คิดเห็นต่อสินคา้และบริการท่ีไดรั้บสูงกว่ามาตรฐาน ซ่ึงคะแนนเฉล่ียความคาดหวงัอยู่ในระดบั 
3.41-5.00 และคะแนนความคิดเห็นอยูใ่นระดบั 3.41-5.00 ซ่ึงถา้อยูใ่น Quadrant น้ีแสดงวา่ลูกคา้พึง
พอใจ 
 Quadrant C หมายถึง ระดบัความส าคญัของความคาดหวงัอยู่ในระดบัต ่า และความ
คิดเห็นต่อสินคา้และบริการท่ีไดรั้บต ่ากว่ามาตรฐาน ซ่ึงคะแนนเฉล่ียความคาดหวงัอยู่ในระดบั 
1.00-3.39 และคะแนนความพึงพอใจอยูใ่นระดบั 1.00-3.39 ซ่ึงถา้อยูใ่น Quadrant น้ีเราไม่ตอ้งให้
ความส าคญัมากเน่ืองจากลูกคา้มีความคาดหวงัอยูใ่นระดบัต ่า 

ส าคญัมาก 
(ลูกคา้คาดหวงัสูง) 

ส าคญัน้อย 
(ลูกคา้คาดหวงันอ้ย) 

 

พงึพอใจน้อย 
 

 พงึพอใจมาก 

ใหบ้ริการดีมาก 
แต่นกัท่องเท่ียวไม่ค่อยให้

ความส าคญั 
(Possible Overkill) 

ไม่ตอ้งใหค้วามส าคญัมาก 
(Low Priority) 

 

พึงพอใจต่อผลิตภณัฑแ์ละบริการ
ทางการท่องเท่ียว 

(Keep Up the Good Work) 
 

ตอ้งใหค้วามสนใจ 
(Concentrate Here) 

 

A B 
 

C 
 

D 
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 Quadrant D หมายถึง ระดบัความส าคญัของความคาดหวงัอยู่ในระดบัต ่า และความ
คิดเห็นต่อสินคา้และบริการท่ีไดรั้บสูงกว่ามาตรฐาน ซ่ึงคะแนนเฉล่ียความคาดหวงัอยู่ในระดบั 
1.00-3.39 และคะแนนความพึงพอใจอยูใ่นระดบั 3.41-5.00 ซ่ึงถา้อยูใ่น Quadrant น้ีแสดงวา่ลูกคา้
พึงพอใจ แต่ลูกคา้ไม่ค่อยใหค้วามส าคญั 
 3. แบบสอบถามส่วนท่ีเป็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะตอนทา้ยจากแบบสอบถาม 
และค าตอบท่ีได้จากแบบสัมภาษณ์ จะใช้วิธีการบนัทึกความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในแต่ละ
รายการแลว้น าไปสรุปเชิงเน้ือหาเก่ียวกบัความตอ้งการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาด
น ้ า ขอ้ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค บทบาทของภาคีท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้ง และแนวทางการพฒันาและการส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัท่ีเหมาะสม
ในภาพรวม 
 
3.5  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลวจัิย 
 ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิตินั้น ผูว้ิจยัได้แบ่งสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียว และพฤติกรรมการเดินทางมาท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียว ทั้งน้ี วิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวออกมาเป็นรูปแบบของค่าแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard of Deviation) และค่าเฉล่ีย (Mean) โดย
เม่ือทราบค่าสถิติแลว้ผูว้จิยัจะน าไปสรุปผลในรูปแบบของตารางแสดงขอ้มูลประกอบค าบรรยาย 
 ในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทาง
มาท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั ซ่ึงเป็นค าตอบท่ีไดจ้ากการประเมินค่า (Rating Scale) จากนั้น
ผูว้ิจยัจะใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ออกมาเป็นรูปแบบของค่าแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard of Deviation) และ
ค่าเฉล่ีย (Mean) น าไปสรุปผลในรูปแบบของตารางแสดงขอ้มูลประกอบค าบรรยาย  
 2.  การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในส่วนน้ีผูว้ิจยัจะใช้
สถิติเชิงอนุมานเพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐานและหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้เหตุและตวั
แปรตาม 2 ขอ้ ดงัน้ี 
 1)  การทดสอบสมมติฐานของผลต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย 2 ประชากร เม่ือสุ่มตวัอยา่ง
ประชากรแต่ละกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Independent-Sample T-test) ซ่ึงเป็นการทดสอบความ
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แตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของ 2 กลุ่ม วา่แตกต่างกนัหรือไม่ โดยสุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อกนั และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test หรือ One-way ANOVA) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว หรือแบบปัจจยัเดียว เป็นการจ าแนกขอ้มูลของตวัแปรหรือปัจจยัเพียง
ปัจจยัเดียวหรือเป็นการวิเคราะห์ความแตกต่างกนัของระดบัต่างๆ ของปัจจยัท่ีสนใจ เพื่อทดสอบ
ความแตกต่างของตวัแปรท่ีมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2553 :238-244) 
 2)  การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ี 1 (First Order Confirmatory Factor 
Analysis: CFA) เป็นการวิเคราะห์ความส าคญัของปัจจยัดา้นต่างๆ วา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั โดยการใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบ
เชิงยืนยนัอนัดบัท่ี 1 (First Order Confirmatory Factor Analysis: CFA) ซ่ึงในการทดสอบสมมติฐาน
นั้นจะเป็นการวเิคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (SEM) โดยใชโ้ปรแกรม LISREL ซ่ึงการวิเคราะห์
ขอ้มูลด าเนินการดงัน้ี  
 (1)  การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ โดยใชส้ถิติบรรยายเพื่อศึกษาลกัษณะของกลุ่ม
ตวัอยา่ง และการแจกแจงของตวัแปรการวิจยั ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความ
เบ ้(skewness) และความโด่ง (kurtosis) โดยใชโ้ปรแกรม SPSS for Windows 
 (2)  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากรตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป วิเคราะห์โดยการ
สร้างตารางวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 
 (3)  ในการตรวจสอบความตรงของโมเดล ถา้โมเดลท่ีไดไ้ม่มีความตรงหรือสอด 
คลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ผูว้ิจยัจะปรับโมเดลวิเคราะห์ใหม่ จากดชันีปรับรูปแบบ (Modification 
indices) ท่ีเสนอแนะจากโปรแกรม LISREL และพื้นฐานทางทฤษฎีท่ีผูว้จิยัศึกษามาจากเอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการพิจารณาความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดย
ใชเ้กณฑด์ชันีตามขอ้สรุปจากการสังเคราะห์งานวจิยั ดงัตารางท่ี 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1  ผลการสังเคราะห์เกณฑด์ชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดล 
 

ดชันีความสอดคล้อง ระดบัความสอดคล้อง ค าอธิบาย 
Chi-square  ( χ² ) ระดบันยัส าคญัมากกวา่ 0.05  

P > 0.05 
ต้องดูประกอบกับดัชนี อ่ืนๆ อาจเกิด
ความล าเอียงเน่ืองจากขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

χ² / df 2:1 (Tabachnik and Fidell,2007) 
3:1 (Kline,2005) 

ปรับตามขนาดกลุ่มตัวอย่าง ถ้าก ลุ่ม
ตวัอยา่งมากควรใชเ้กณฑ ์2:1 
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ตารางท่ี 3.1  (ต่อ) 
 

ดชันีความสอดคล้อง ระดบัความสอดคล้อง ค าอธิบาย 
RMSEA (Root Mean Square Error of 
Approximation) ดชันีรากของค่าเฉล่ีย
ก าลงัสองของการประมาณค่าความ
คลาดเคล่ือน 

RMSEA ควรมีค่าน้อยกว่า 
0.07 (Steiger, 2007) 

นอ้ยกวา่ 0.03 มีความสอดคลอ้งดีมาก 

GFI (Goodness of Fit Index) 
ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน 

GFI ควรมีค่ามากกวา่ 0.95 มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1  
ค่ายิง่มากแสดงวา่โมเดลมีความ
สอดคลอ้งดี 

AGFI (Adjusted Goodness of Fit 
Index) ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ี
ปรับแกแ้ลว้ 

AGFI ควรมีค่ามากกวา่ 
0.95 

ค่าอาจจะมากกวา่ช่วง 0 ถึง 1  
 

RMR (Root Mean Square Residual) 
ดชันีรากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วน
เหลือ 

โมเดลมีค่า RMR จะมี
ขนาดเลก็ (Tabachnik and 
Fidell, 2007) 

เป็นค่าเฉล่ียก าลงัสองระหวา่งผลต่าง
ของส่วนท่ีเหลือของความแปรปรวน
ร่วมของกลุ่มตวัอยา่งกบัความ
แปรปรวนร่วมท่ีประมาณ ไม่ใช่คา่
มาตรฐาน 

NFI (Non-Normed Fit Index) หรือดชันี 
Tucker-Lewis Index (TLI) 

NFI ควรมีค่ามากกวา่ 0.95 ในกรณีท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีขนาดเลก็มี
แนวโนม้ท่ีจะประมาณค่าเกินจริง 

NNFI (Non-Normed Fit Index) หรือ
ดชันี Tucker-Lewis Index (TLI) 

NNFI ควรมีค่ามากกวา่ 
0.95 

ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน อาจมีค่าเกินช่วง 0 
ถึง 1 เหมาะส าหรับขอ้มูลท่ีสมมติข้ึน 
(simulation studies) (Sharma et al, 
2005 : McDonald and Marsh, 1990) 

CFI (Comparative Fit Index) ดชันีวดั
ระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ 

CFI ควรมีค่ามากกวา่ 0.95 เป็นค่ามาตรฐานมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 
1 

 
ท่ีมา: ภทัราวดี มากมี (อา้งถึงใน เชียง เภาชิต, 2554) 
 
 3)  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอ้างอิง  เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงบริบท 
(Content Analysis) จากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ีของตลาดน ้ าแต่ละแห่ง 
และน ามาสรุปเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาและการส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัใน
ภาพรวม 
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3.6  ระยะเวลาและขั้นตอนในการด าเนินงานวจัิย (12 เดือน) 
 
ตารางท่ี 3.2  ระยะเวลาและขั้นตอนในการด าเนินงานวจิยั 
 

 

ก าหนดการและกจิกรรม 
ปี พ.ศ.2554 ปี พ.ศ.2555 

ม.ิย. - ก.ย. ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ม.ีค. เม.ย. - พ.ค. 

ก. การเตรียมการ 
1. การศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ทบทวนวรรณกรรม) 
2. ท าบทท่ี 1-3 ติดต่อหน่วยงาน บุคคลและ
รวบรวมขอ้มูลท่ีจ าเป็น 
3. สอบคร้ังท่ี 1 (27-28 ก.ค.54) และแกไ้ข
ภายใน 2 เดือน 
4. สอบคร้ังท่ี 2 (27-28 ก.ย.54) 
5. สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั และให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความตรงของเน้ือหา 
(Content Validity) 
6. ทดสอบและแกไ้ขเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วจิยั (Pre-test 30 ชุด) 
7. วดัความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถาม 
(Reliability) 

    

ข. การเกบ็ข้อมูล  
8. เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม (400 คน) 
และสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง (17 คน) 

    

ค. ประมวลผลและวเิคราะห์ข้อมูล 
9. ประมวลผลขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้วเิคราะห์
และแปลผลขอ้มูล แลว้สรุปบทท่ี 4-5 
10. สอบประมวลความรอบรู้ และแกไ้ข
รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 

    

ง. การเผยแพร่ผลงานวจิยั 
11. เผยแพร่และน าเสนอผลงานการวจิยั 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวความคาดหวงัและความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
โดยผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีผ่านการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
และค่าความตรงตามเน้ือหาโดยผูท้รงคุณวุฒิ (Content Validity) แล้วน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูล
แบบสอบถามจากนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้ าทั้ง 3 แห่งในเขตตล่ิงชัน 
จ านวนทั้งส้ิน 400 ชุด และขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัทั้ง 3 
แห่ง จ านวน17 ท่าน ทั้งน้ี ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการศึกษาออกเป็น 7 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียว 
ตอนท่ี 2  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว 
ตอนท่ี 3  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว 

ตอนท่ี 4  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
ตอนท่ี 5  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียว 
ตอนท่ี 6  แนวทางการพฒันาและการส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัแบบ

มีส่วนร่วม 
ตอนท่ี 7  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวจิยั 
 สมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 1 นักท่องเท่ียวท่ีมีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ี

แตกต่างกนัจะมีปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขต
ตล่ิงชนัท่ีแตกต่างกนั 

 สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2 นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่าง
กนั จะมีความคาดหวงัและความพึงพอใจในการท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัท่ีแตกต่างกนั 

  สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 3 ปัจจยัดา้นสถานท่ีและการเขา้ถึงแหล่ง ดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวก ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นวฒันธรรมและวิถีชีวิต ดา้นราคา สินคา้และ
บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นความตอ้งการส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใน
การเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัของนกัท่องเท่ียว 
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ตอนที ่1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวทีเ่ดินทางมาเทีย่วตลาดน า้ในเขตตลิง่ชัน 
 
 ขอ้มูลต่อไปน้ีเป็นการแสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดแ้ละท่ีพ  านกัอาศยั โดยแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.1  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศ 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
เพศ   
          ชาย 126 31.5 
          หญิง 274 68.5 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า จากจ านวนกลุ่มตวัอย่าง ทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็น
นกัท่องเท่ียวเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 68.5 และ 31.5 ตามล าดบั  
 
ตารางท่ี 4.2  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอาย ุ
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
อายุ   
          ต  ่ากวา่ 25 ปี 130 32.5 
          25 - 34 ปี 127 31.8 
          35 - 44 ปี 58 14.5 
          45 - 54 ปี 50 12.5 
          55 ปีข้ึนไป 35 8.8 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัส่วนใหญ่มี
อายุต  ่ากวา่ 25 ปี (ร้อยละ 32.5) รองลงมา คืออายุระหวา่ง 25 - 34 ปี (ร้อยละ 31.8) และอายุระหวา่ง 
35 - 44 ปี (ร้อยละ 14.5) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.3  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามสถานภาพ 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
สถานภาพ   
          โสด 248 62.0 
          แต่งงาน/อยูด่ว้ยกนั 130 32.5 
          หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 22 5.5 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัส่วนใหญ่
เป็นผูมี้สถานภาพโสด (ร้อยละ 62.0) รองลงมา คือ มีสถานภาพแต่งงาน/อยูด่ว้ยกนั (ร้อยละ 32.5) 
และสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่(ร้อยละ 5.5) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.4  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ระดับการศึกษา   
          มธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากวา่ 52 13.0 
          มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 52 13.0 
          ปวส. / อนุปริญญา 24 6.0 
          ปริญญาตรี 207 51.8 
          สูงกวา่ปริญญาตรี 65 16.2 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัส่วนใหญ่
เป็นผูท่ี้จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 51.8) รองลงมา คือ ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี (ร้อย
ละ 16.2) โดยท่ีระดบัมธัยมตน้หรือต ่ากวา่ และระดบัมธัยมตอนปลายหรือ ปวช. มีค่าร้อยละเท่ากนั 
คิดเป็นร้อยละ 13.0  
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ตารางท่ี 4.5  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอาชีพ 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
อาชีพ   
          นกัวชิาชีพระดบัสูง 88 22.0 
          ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการระดบัล่าง 51 12.8 
          ผูท้  างานในส านกังาน 114 28.5 
          ช่างฝีมือระดบักลางและระดบัสูง 17 4.2 
          เกษตรกร 4 1.0 
          ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ 126 31.5 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัส่วนใหญ่
เป็นผูท่ี้ไม่ได้ประกอบอาชีพมากท่ีสุด ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาหรือผูเ้กษียณอายุ (ร้อยละ31.5) 
รองลงมา คือ ผูท้  างานในส านกังาน (ร้อยละ 28.5) และนกัวชิาชีพระดบัสูง (ร้อยละ 22.0) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.6  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
รายได้เฉลีย่   
          10,000 บาท หรือต ่ากวา่ 129 32.2 
          10,001 - 15,000 บาท 87 21.8 
          15,001 - 20,000 บาท 46 11.5 
          20,001 - 25,000 บาท 41 10.2 
          25,001 - 30,000 บาท 23 5.8 
          30,001 บาทข้ึนไป 74 18.5 

รวม 400 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัส่วนใหญ่

เป็นผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ีย 10,000 บาท หรือต ่ากวา่ มากท่ีสุด (ร้อยละ 32.2) รองลงมา คือผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ีย 
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ระหวา่ง 10,001 - 15,000 บาท (ร้อยละ 21.8) และมากกวา่ 30,001 บาทข้ึนไป (ร้อยละ 18.5) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.7  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามภูมิล าเนา 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ทีพ่ านักอาศัย (ภูมิล าเนา)   
          กรุงเทพมหานคร 347 86.8 
          ภาคกลาง 43 10.8 
          ภาคเหนือ 4 1.0 
          ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 .2 
          ภาคตะวนัออก 2 .5 
          ภาคใต ้ 3 .8 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัส่วนใหญ่
เป็นผูท่ี้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด (ร้อยละ 86.8) รองลงมา คือผูท่ี้มาจากภาคกลาง 
ได้แก่ จงัหวดันนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร เป็นต้น (ร้อยละ 10.8) และ
ภาคเหนือ (ร้อยละ 1.0) ตามล าดบั 
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ตอนที่ 2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเทีย่วตลาด 
 น า้ในเขตตลิง่ชัน 
 ขอ้มูลต่อไปน้ีแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั โดยผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.8  จ  านวนและร้อยละของพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีเดินทาง 

มาเท่ียว 
 

พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
จ านวนคร้ังที่เดินทางมาเทีย่ว   
          คร้ังแรก 136 34.0 
          คร้ังท่ี 2 หรือมากกวา่ 264 66.0 

รวม 400 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้เคยเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขต
ตล่ิงชนัแลว้เป็นคร้ังท่ี 2 หรือมากกว่า (ร้อยละ 66.0) รองลงมา คือ เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
เท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัเป็นคร้ังแรก (ร้อยละ 34.0) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.9  จ  านวนและร้อยละของพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามวธีิการเดินทางมาเท่ียว 
 

พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
วธีิการเดินทางมาเที่ยว   
         รถยนตส่์วนตวั 298 74.5 
         รถโดยสารประจ าทาง 68 17.0 
         ทางเรือโดยสาร 3 .8 
         รถตูห้รือรถเช่า 2 .5 
         อ่ืนๆ 29 7.2 

รวม 400 100.0 
 

DPU



 

95 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัส่วนใหญ่
จะขบัรถยนตส่์วนบุคคลมาเอง (ร้อยละ 74.5) รองลงมา คือ เดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง (ร้อย
ละ 17.0) และเดินทางมาดว้ยวิธีอ่ืนๆ เช่น โดยสารรถแท็กซ่ี รถจกัรยานยนต์ หรือการเดินเทา้ เป็น
ตน้ (ร้อยละ 7.2) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.10  จ  านวนและร้อยละของพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามผูร่้วมเดินทาง 
 

พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ผู้ร่วมเดินทาง   
         เดินทางมาคนเดียว 29 7.2 
         ญาติ/คนในครอบครัว 257 64.2 
         เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน 113 28.2 
         อ่ืนๆ 1 .2 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัส่วนใหญ่
เดินทางมากบัญาติหรือบุคคลในครอบครัว (ร้อยละ 64.2) รองลงมา คือ เดินทางมากบัเพื่อนหรือ
เพื่อนร่วมงาน (ร้อยละ 28.2) และเดินทางมาคนเดียว (ร้อยละ 7.2) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.11  จ  านวนและร้อยละของพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามบุคคลท่ีมีส่วนส าคญัต่อ 
  การตดัสินใจเดินทางมาเท่ียว 
 

พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
บุคคลทีม่ีส่วนส าคัญต่อการตัดสินเดินทางมาเทีย่ว   
         ตวัท่านเอง 153 38.2 
         ญาติ/คนในครอบครัว 175 43.8 
         เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน 66 16.5 
         อ่ืนๆ 6 1.5 

รวม 400 100.0 
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จากตารางท่ี 4.11 พบว่า บุคคลท่ีมีส่วนส าคญัต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ า
ในเขตตล่ิงชันส่วนใหญ่ คือ ญาติ หรือบุคคลในครอบครัว (ร้อยละ 43.8) รองลงมา คือ ตัว
นกัท่องเท่ียวผูต้อบแบบสอบถามเอง (ร้อยละ 38.2) และ เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน (ร้อยละ 16.5) 
ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.12  จ  านวนและร้อยละของพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามรูปแบบของส่ือหรือ 
  แหล่งขอ้มูลการท่องเท่ียว 
 

พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว จ านวน (ค าตอบ) ร้อยละ (%) 
รูปแบบส่ือหรือแหล่งข้อมูลการท่องเทีย่ว   
         เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน/บุคคลในครอบครัว 336 48.3 
         โทรทศัน์/วทิยุ 144 20.7 
         นิตยสาร/วารสาร 45 6.5 
         อินเตอร์เน็ต 100 14.4 
         แผน่พบั/ป้ายโฆษณา 50 7.2 
         อ่ืนๆ 20 2.9 

รวม 695 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบว่า จากจ านวนค าตอบของผู ้ตอบแบบสอบถาม 400 คน 
นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชันส่วนใหญ่ทราบข้อมูลการท่องเท่ียวจาก
รูปแบบส่ือหรือแหล่งขอ้มูลการท่องเท่ียวมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ จากค าแนะน าของเพื่อน /เพื่อน
ร่วมงาน/บุคคลในครอบครัวมากท่ีสุด (ร้อยละ 48.3) รองลงมา คือ โทรทศัน์/วิทยุ (ร้อยละ 20.7) 
และจาก อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 14.4) ตามล าดบั 
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ตอนที ่3  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส าคัญทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเทีย่วในการ 

 เดินทางมาท่องเทีย่วตลาดน า้ในเขตตลิง่ชัน 

  
ตารางท่ี 4.13  ระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวตลาดน ้าใน 
  เขตตล่ิงชนัในภาพรวม 
 

ปัจจัยส าคัญทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ x  S.D. แปลผล 

ด้านสถานทีแ่ละการเข้าถึงแหล่ง    
ระยะทางไม่ไกลจากท่ีพกั 4.13 .844 ส าคญัมาก 
การคมนาคมเขา้ถึงไดส้ะดวก 4.22 .779 ส าคญัมากท่ีสุด 
เป็นตลาดน ้าท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัดี 3.69 .895 ส าคญัมาก 

รวม 4.01 0.589 ส าคัญมาก 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก    
มีความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียว 4.26 .698 ส าคญัมากท่ีสุด 
มีส่ิงอ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว  4.28 .703 ส าคญัมากท่ีสุด 

รวม 4.27 0.584 ส าคัญมากทีสุ่ด 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    
ความโดดเด่นของสถานท่ี 4.09 .786 ส าคญัมาก 
แหล่งท่องเท่ียวมีความสวยงาม และมีบรรยากาศดี 4.12 .713 ส าคญัมาก 

รวม 4.11 0.663 ส าคัญมาก 

ด้านวฒันธรรมและวถิีชีวติ    
มีการจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติ วฒันธรรม 
และความมีเอกลกัษณ์เฉพาะ 

4.00 .731 ส าคญัมาก 

มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัทางศาสนาและวฒันธรรม 3.76 .842 ส าคญัมาก 
คนในทอ้งถ่ินมีความเป็นมิตร และมีอธัยาศยัดี 4.29 .665 ส าคญัมากท่ีสุด 

รวม 4.02 .539 ส าคัญมาก 

ด้านราคา สินค้าและบริการ     
ราคาสินคา้และบริการมีความเหมาะสม ยติุธรรม 4.18 .686 ส าคญัมาก 
อาหารและเคร่ืองด่ืม อร่อย สะอาด 4.31 .687 ส าคญัมากท่ีสุด 
สินคา้ ของฝาก และของท่ีระลึกมีความหลากหลาย 4.03 .780 ส าคญัมาก 
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ตารางท่ี 4.13  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส าคัญทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ x  S.D. แปลผล 
มีกิจกรรมการท่องเท่ียวใหท้  าหลากหลาย  4.05 .727 ส าคญัมาก 

รวม 4.14 .499 ส าคัญมาก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด    
มีการโฆษณาผา่นโทรทศัน์/วิทย/ุส่ือส่ิงพิมพ/์อินเตอร์เน็ต 3.67 .811 ส าคญัมาก 
มีการประชาสัมพนัธ์จากตวัแทนจ าหน่าย/บริษทัทวัร์ 3.14 .865 ส าคญัปานกลาง 
มีการประชาสัมพนัธ์จากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) 

3.51 .864 ส าคญัมาก 

ไดรั้บค าแนะน าจากบุคคลท่ีเคยมาแลว้ 4.02 .695 ส าคญัมาก 
รวม 3.59 .571 ส าคัญมาก 

ด้านความต้องการส่วนบุคคล    
ตอ้งการหลีกหนีความวุน่วายจากสังคมเมือง 4.05 .856 ส าคญัมาก 
ตอ้งการเสริมสร้างประสบการณ์และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 3.89 .901 ส าคญัมาก 
ตอ้งการใชเ้วลาพกัผอ่นร่วมกบัครอบครัว/เพื่อน/คนรัก 4.38 .633 ส าคญัมากท่ีสุด 
ตอ้งการเห็นวถีิชีวติและบรรยากาศท่ีแปลกใหม่ไม่ซ ้ า          
กบัท่ีอ่ืน 

4.07 .774 ส าคญัมาก 

รวม 4.10 .576 ส าคัญมาก 

ในภาพรวม 4.01 .348 ส าคัญมาก 
 

 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวตลาด
น ้าในเขตตล่ิงชนัในภาพรวมมีระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.01) และเม่ือพิจารณาปัจจยั
ในรายดา้น พบวา่ ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก เป็นปัจจยัท่ีมีคะแนนค่าเฉล่ียสูงสุด และเป็น
ปัจจยัท่ีมีระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือปัจจยัท่ีมีระดบัความส าคญัอยู่ใน
ระดบัมากเช่นเดียวกนัทั้งหมด ได้แก่ ด้านราคา สินคา้และบริการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นความตอ้งการส่วนบุคคล ดา้นวฒันธรรมและวิถีชีวิต ดา้นสถานท่ีและการเขา้ถึง
แหล่ง และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ทั้งน้ี สามารถสรุปรายละเอียดในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 
 ดา้นสถานท่ีและการเขา้ถึงแหล่ง พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขต
ตล่ิงชนัใหค้วามส าคญักบัการคมนาคมเขา้ถึงไดส้ะดวกในระดบัมากท่ีสุด ( x = 4.22) รองลงมา คือ 
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มีระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ระยะทางไม่ไกลจากท่ีพกั ( x = 4.13) และเป็นตลาดน ้ าท่ี
มีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัดี ( x = 3.69) ตามล าดบั  
 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั
ให้ความส าคญักบัการมีส่ิงอ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียวและการมีความปลอดภยัในแหล่ง
ท่องเท่ียวในระดบัมากท่ีสุดทั้งสองประเด็น โดยมีค่าเฉล่ียความความส าคญัท่ีใกลเ้คียงกนั คือ x = 
4.28 และ x = 4.26 ตามล าดบั 
 ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ า
ในเขตตล่ิงชนัให้ความส าคญักบัการเป็นแหล่งท่องเท่ียวมีความสวยงาม และมีบรรยากาศดี และ
ความโดดเด่นของสถานท่ีในระดบัมากทั้งสองประเด็น โดยมีค่าเฉล่ียความความส าคญัท่ีใกลเ้คียง
กนั คือ x = 4.12 และ x = 4.09 ตามล าดบั 
 ดา้นวฒันธรรมและวถีิชีวติ พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั
ให้ความส าคญักบัการท่ีคนในทอ้งถ่ินมีความเป็นมิตร และมีอธัยาศยัดี ในระดับมากท่ีสุด ( x = 
4.29) รองลงมา คือ มีระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ มีการจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวิถี
ชีวติ วฒันธรรมและความมีเอกลกัษณ์เฉพาะ ( x = 4.00) และมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัทางศาสนา
และวฒันธรรม ( x = 3.76) ตามล าดบั 
 ดา้นราคา สินคา้และบริการ พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิง
ชันให้ความส าคญักบัการมีอาหารและเคร่ืองด่ืม อร่อย สะอาด ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.31) 
รองลงมา คือ มีระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ราคาสินคา้และบริการมีความเหมาะสม 
ยติุธรรม ( x = 4.18) มีกิจกรรมการท่องเท่ียวให้ท าหลากหลาย ( x = 4.05) และสินคา้ ของฝาก และ
ของท่ีระลึกมีความหลากหลาย ( x = 4.03) ตามล าดบั 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั
ใหค้วามส าคญักบัการไดรั้บค าแนะน าจากบุคคลท่ีเคยมาแลว้ ( x = 4.02) การโฆษณาผา่นโทรทศัน์/
วทิย/ุส่ือส่ิงพิมพ/์อินเตอร์เน็ต ( x = 3.67) และการประชาสัมพนัธ์จากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) ( x = 3.51) ในระดบัมาก ตามล าดบั รองลงมา คือ การประชาสัมพนัธ์จากตวัแทนจ าหน่าย/
บริษทัทวัร์ ( x = 3.14) ในระดบัปานกลาง 

 ดา้นความตอ้งการส่วนบุคคล พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิง
ชนัใหค้วามส าคญักบัการตอ้งการใชเ้วลาพกัผอ่นร่วมกบัครอบครัว/เพื่อน/คนรัก ในระดบัมากท่ีสุด 

( x = 4.38) รองลงมา คือ มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก ได้แก่  ต้องการเห็นวิถีชีวิตและ
บรรยากาศท่ีแปลกใหม่ไม่ซ ้ ากบัท่ีอ่ืน ( x = 4.07) ตอ้งการหลีกหนีความวุน่วายจากสังคมเมือง ( x = 
4.05) และตอ้งการเสริมสร้างประสบการณ์และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ (3.38) ตามล าดบั 
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ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการ
 เดินทางมาท่องเทีย่วตลาดน า้ในเขตตลิง่ชัน 
 
ตารางท่ี 4.14  ค่าเฉล่ียของขอ้มูลความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการเดินทางมาท่องเท่ียว 
 ตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั 
 

ประเด็นความคาดหวัง x  S.D. การแปลผล 

ด้านทรัพยากรการท่องเทีย่ว    
ความน่าสนใจของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 3.53 .834 คาดหวงัมาก 
ความน่าสนใจของวถีิชีวติความเป็นอยูข่องคนในพื้นท่ี 3.35 .805 คาดหวงัปานกลาง 

รวม 3.44 .743 คาดหวงัมาก 

ด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว    
อธัยาศยัไมตรีของคนในพื้นท่ี 3.61 .797 คาดหวงัมาก 
ปลอดมลพิษทางอากาศ ขยะและส่ิงปฏิกลู 3.70 .857 คาดหวงัมาก 
ความเงียบสงบในแหล่งท่องเท่ียว 3.50 .918 คาดหวงัมาก 
การแบ่งโซนพื้นท่ีใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวเป็นสัดส่วน 3.55 .877 คาดหวงัมาก 
มีจุดพกัผอ่นส าหรับนกัท่องเท่ียวมากเพียงพอ 3.54 .852 คาดหวงัมาก 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านคา้ 3.54 .881 คาดหวงัมาก 
ความสะดวกในการเดินเท่ียวชมและเลือกซ้ือสินคา้ 3.56 .805 คาดหวงัมาก 

รวม 3.57 .684 คาดหวงัมาก 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกและการเข้าถึงแหล่ง    
มีความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 3.54 .855 คาดหวงัมาก 
ป้ายบอกทางไปยงัสถานท่ีอ่ืนๆ หาง่ายและชดัเจน 3.41 .888 คาดหวงัมาก 
มีจุดบริการขอ้มูลแก่นกัท่องเท่ียว 3.29 .873 คาดหวงัปานกลาง 
มีการรักษาความปลอดภยัขณะท่องเท่ียว 3.36 .904 คาดหวงัปานกลาง 
มีความปลอดภยัจากอาชญากรรม 3.52 .991 คาดหวงัมาก 
มีหอ้งน ้าสาธารณะ/สุขาท่ีสะอาดและเพียงพอ 3.67 .786 คาดหวงัมาก 
มีบริเวณพื้นท่ีจอดรถมากเพียงพอ 3.67 .868 คาดหวงัมาก 
มีถงัขยะ/จุดทิ้งส่ิงปฏิกลูเพียงพอ 3.57 .873 คาดหวงัมาก 

รวม 3.50 .698 คาดหวงัมาก 
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ตารางท่ี 4.14  (ต่อ) 
 

ประเด็นความคาดหวงั x  S.D. การแปลผล 

ด้านกจิกรรมการท่องเทีย่ว    
มีกิจกรรมการท่องเท่ียวใหท้  าหลายอยา่ง 3.58 .875 คาดหวงัมาก 
มีสินคา้ท่ีไม่ซ ้ ากบัท่ีอ่ืนใหเ้ลือกซ้ือ 3.48 .852 คาดหวงัมาก 
มีอาหารท่ีสะอาดและอร่อยใหรั้บประทานไม่ซ ้ ากบัท่ีอ่ืน 3.52 .884 คาดหวงัมาก 
ความสามารถของผูน้ าทวัร์ในการใหค้วามรู้แก่
นกัท่องเท่ียว 

3.31 .877 คาดหวงัปานกลาง 

มีโปรแกรมการท่องเท่ียวให้เลือกหลายโปรแกรมไม่ซ ้ ากนั 3.29 .862 คาดหวงัปานกลาง 
รวม 3.44 .740 คาดหวงัมาก 

ในภาพรวมรวม 3.50 .632 คาดหวงัมาก 
 

จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าใน
เขตตล่ิงชันในภาพรวมให้ความคาดหวงัในระดับมาก ( x = 3.50) และเม่ือพิจารณาในรายด้าน 
พบวา่ มีระดบัคาดหวงัในทุกๆ ดา้นในระดบัมาก ซ่ึงดา้นท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความคาดหวงัมากท่ีสุด 3 
อนัดบัแรก คือ ด้านกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียว ( x = 3.57) รองลงมาคือ ด้านส่ิง
อ านวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่ง ( x = 3.50) ตามล าดบั โดยดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียวและ
ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว เป็นดา้นท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความคาดหวงัในระดบัมากเป็นล าดบัท่ีสาม 
( x = 3.44) 

ทั้ งน้ี เม่ือพิจารณาในรายประเด็นของความคาดหวงัในแต่ละด้าน สามารถสรุป
รายละเอียดไดด้งัน้ี 
 ดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียว พบวา่ นกัท่องเท่ียวใหค้วามคาดหวงักบัความน่าสนใจของ
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรในระดบัมาก ( x = 3.53) โดยมากกวา่ความน่าสนใจของวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของคนในพื้นท่ี ซ่ึงมีระดบัความคาดหวงัในระดบัปานกลาง ( x = 3.35)  
 ดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียว พบวา่ นกัท่องเท่ียวให้ความคาดหวงั
ในด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียวในระดับมากทุกประเด็น โดยประเด็นท่ี
นกัท่องเท่ียวใหค้วามคาดหวงัมาก 3 อนัดบัแรก คือ ปลอดมลพิษทางอากาศ ขยะและส่ิงปฏิกูล ( x = 
3.70) รองลงมา คือ อธัยาศยัไมตรีของคนในพื้นท่ี ( x = 3.61) และความสะดวกในการเดินเท่ียวชม
และเลือกซ้ือสินคา้ ( x = 3.56) ตามล าดบั 
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 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่ง พบวา่ นกัท่องเท่ียวให้ความคาดหวงั
ในด้านส่ิงอ านวยความสะดวกและการเข้าถึงแหล่งส่วนใหญ่ในระดับมาก โดยประเด็นท่ี
นกัท่องเท่ียวให้ความคาดหวงัมาก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีบริเวณพื้นท่ีจอดรถมากเพียงพอ ( x = 3.67) 
มีหอ้งน ้าสาธารณะ/สุขาท่ีสะอาดและเพียงพอ ( x = 3.67) และมีถงัขยะ/จุดทิ้งส่ิงปฏิกูลเพียงพอ ( x = 
3.57) ตามล าดบั  
 ในขณะท่ี ประเด็นท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามคาดหวงัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ มีการรักษา
ความปลอดภยัขณะท่องเท่ียว ( x = 3.36) และมีจุดบริการขอ้มูลแก่นกัท่องเท่ียว ( x = 3.29) 
 ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว พบวา่ ประเด็นท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความคาดหวงัในระดบัมาก
3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีกิจกรรมการท่องเท่ียวให้ท าหลายอยา่ง ( x = 3.58) รองลงมา คือ มีอาหารท่ี
สะอาดและอร่อยให้รับประทานไม่ซ ้ ากบัท่ีอ่ืน ( x = 3.52) และมีสินคา้ท่ีไม่ซ ้ ากบัท่ีอ่ืนให้เลือกซ้ือ 
( x = 3.48) ตามล าดบั 
 ในขณะท่ี ประเด็นท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความคาดหวงัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ความสามารถ
ของผูน้ าทวัร์ในการใหค้วามรู้แก่นกัท่องเท่ียว ( x = 3.31) และการมีโปรแกรมการท่องเท่ียวให้เลือก
หลายโปรแกรมไม่ซ ้ ากนั ( x = 3.29) 
 
ตารางท่ี 4.15  ค่าเฉล่ียของขอ้มูลความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการเดินทางมาท่องเท่ียว 
 ตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั 
 

ประเด็นความพงึพอใจ x  S.D. การแปลผล 

ด้านทรัพยากรการท่องเทีย่ว    
ความน่าสนใจของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 3.69 .854 พึงพอใจมาก 
ความน่าสนใจของวถีิชีวติความเป็นอยูข่องคนใน
พื้นท่ี 

3.57 .822 พึงพอใจมาก 

รวม 3.63 .741 พงึพอใจมาก 

ด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว    
อธัยาศยัไมตรีของคนในพื้นท่ี 4.02 .744 พึงพอใจมาก 
ปลอดมลพิษทางอากาศ ขยะและส่ิงปฏิกลู 3.90 .781 พึงพอใจมาก 
ความเงียบสงบในแหล่งท่องเท่ียว 3.79 .815 พึงพอใจมาก 
การแบ่งโซนพื้นท่ีใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวเป็น
สัดส่วน 

3.63 .834 พึงพอใจมาก 
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ตารางท่ี 4.15  (ต่อ) 
 

ประเด็นความพงึพอใจ x  S.D. การแปลผล 
มีจุดพกัผอ่นส าหรับนกัท่องเท่ียวมากเพียงพอ 3.59 .897 พึงพอใจมาก 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านคา้ 3.73 .880 พึงพอใจมาก 
ความสะดวกในการเดินเท่ียวชมและเลือกซ้ือสินคา้ 3.74 .874 พึงพอใจมาก 

รวม 3.77 .614 พงึพอใจมาก 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกและการเข้าถึงแหล่ง    
มีความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 3.77 .785 พึงพอใจมาก 
ป้ายบอกทางไปยงัสถานท่ีอ่ืนๆ หาง่ายและชดัเจน 3.62 .839 พึงพอใจมาก 
มีจุดบริการขอ้มูลแก่นกัท่องเท่ียว 3.42 .872 พึงพอใจมาก 
มีการรักษาความปลอดภยัขณะท่องเท่ียว 3.47 .855 พึงพอใจมาก 
มีความปลอดภยัจากอาชญากรรม 3.76 .812 พึงพอใจมาก 
มีหอ้งน ้าสาธารณะ/สุขาท่ีสะอาดและเพียงพอ 2.77 .856 พึงพอใจปานกลาง 
มีบริเวณพื้นท่ีจอดรถมากเพียงพอ 2.94 .914 พึงพอใจปานกลาง 
มีถงัขยะ/จุดทิ้งส่ิงปฏิกลูเพียงพอ 3.20 .900 พึงพอใจปานกลาง 

รวม 3.37 .564 พงึพอใจปานกลาง 

ด้านกจิกรรมการท่องเทีย่ว    
มีกิจกรรมการท่องเท่ียวใหท้  าหลายอยา่ง 3.79 .777 พึงพอใจมาก 
มีสินคา้ท่ีไม่ซ ้ ากบัท่ีอ่ืนใหเ้ลือกซ้ือ 3.50 .901 พึงพอใจมาก 
มีอาหารท่ีสะอาดและอร่อยใหรั้บประทานไม่ซ ้ ากบั
ท่ีอ่ืน 

3.60 .867 พึงพอใจมาก 

ความสามารถของผูน้ าทวัร์ในการใหค้วามรู้แก่
นกัท่องเท่ียว 

3.45 .812 พึงพอใจมาก 

มีโปรแกรมการท่องเท่ียวให้เลือกหลายโปรแกรมไม่
ซ ้ ากนั 

3.39 .830 พึงพอใจปานกลาง 

รวม 3.55 .669 พงึพอใจมาก 

ในภาพรวม 3.56 .519 พงึพอใจมาก 
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จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจในภาพรวมในระดบัมาก ( x = 3.56) ยกเวน้ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกและการ
เขา้ถึงแหล่ง ( x = 3.37) ซ่ึงมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ซ่ึงดา้นท่ีนกัท่องเท่ียวพึงพอใจมาก
ท่ีสุด คือ ดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียว ( x = 3.77) รองลงมาคือ ดา้นทรัพยากร
การท่องเท่ียว ( x = 3.63) ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว ( x = 3.55) และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก
และการเขา้ถึงแหล่ง ( x = 3.37) ตามล าดบั  
 ทั้ งน้ี เม่ือพิจารณาในรายประเด็นของความพึงพอใจในแต่ละด้าน สามารถสรุป
รายละเอียดไดด้งัน้ี 
 ดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียว พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจเก่ียวกบัความน่าสนใจ
ของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและ ความน่าสนใจของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นท่ีในระดบั
มากทั้งคู่ โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 3.69 และ 3.57 ตามล าดบั  
 ดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียว พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจใน
ด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเ ท่ียวในระดับมากทุกประเด็น โดยประเด็นท่ี
นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจมาก 3 อนัดบัแรก คือ อธัยาศยัไมตรีของคนในพื้นท่ี ( x = 4.02) 
รองลงมา คือ ปลอดมลพิษทางอากาศ ขยะและส่ิงปฏิกูล ( x = 3.90) และความเงียบสงบในแหล่ง
ท่องเท่ียว ( x = 3.79) ตามล าดบั 
 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่ง พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจใน
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่งในระดบัมาก โดยประเด็นท่ีนกัท่องเท่ียวมีความพึง
พอใจมาก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ( x = 3.77) มีความ
ปลอดภยัจากอาชญากรรม ( x = 3.76) และป้ายบอกทางไปยงัสถานท่ีอ่ืนๆ หาง่ายและชดัเจน ( x = 
3.62) ตามล าดบั  
 ในขณะท่ี ประเด็นท่ีนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ มีห้องน ้ า
สาธารณะ/สุขาท่ีสะอาดและเพียงพอ ( x = 2.77) มีบริเวณพื้นท่ีจอดรถมากเพียงพอ ( x = 2.94) และ
มีถงัขยะ/จุดทิ้งส่ิงปฏิกลูเพียงพอ ( x = 3.20) 
 ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว พบวา่ ประเด็นท่ีนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในระดบัมาก 
3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีกิจกรรมการท่องเท่ียวให้ท าหลายอยา่ง ( x = 3.70) รองลงมา คือ มีอาหารท่ี
สะอาดและอร่อยให้รับประทานไม่ซ ้ ากบัท่ีอ่ืน ( x = 3.60) และมีสินคา้ท่ีไม่ซ ้ ากบัท่ีอ่ืนให้เลือกซ้ือ 
( x = 3.50) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.16  ค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการ 
 เดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัในภาพรวม 
 

ความคาดหวงัและความพงึพอใจ 
ความคาดหวงั ความพงึพอใจ 

x  แปลผล x  แปลผล 
ดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียว 3.44 คาดหวงัมาก 3.63 พึงพอใจมาก 

ดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มใน               
แหล่งท่องเท่ียว 

3.57 คาดหวงัมาก 3.77 พึงพอใจมาก 

ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและ          
การเขา้ถึงแหล่ง 

3.50 คาดหวงัมาก 3.37 พึงพอใจปานกลาง 

ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว 3.44 คาดหวงัมาก 3.55 พึงพอใจมาก 

ในภาพรวม 3.50 คาดหวงัมาก 3.56 พงึพอใจมาก 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบว่า เม่ือน าค่าเฉล่ียของความคาดหวงัและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัในภาพรวมมาเปรียบเทียบกนั พบว่า ส่วน
ใหญ่นกัท่องเท่ียวให้ความคาดหวงัในระดบัมาก ( x = 3.50) และพึงพอใจในระดบัมาก ( x = 3.56) 
ยกเวน้ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่ง ท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความคาดหวงัในระดบั
มาก ( x = 3.50) แต่กลบัมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ( x = 3.37) 
 การวิเคราะห์ดว้ย IPA Matrix ในส่วนต่อไปน้ีเป็นการวิเคราะห์ดว้ย IPA Matrix โดย
ผูว้จิยัไดน้ าค่าเฉล่ียของความคาดหวงัมาเป็นจุดตดัในแกนตั้งและค่าเฉล่ียของความพึงพอใจมาเป็น
จุดตดัในแกนนอน และใชส้ัญลกัษณ์ต่างๆ แทนค่าเฉล่ียแต่ละประเด็น ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 4.1  IPA Matrix เปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหวา่งความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
 ท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั 

 
 จากภาพท่ี 4.1 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างความคาดหวงัและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัเป็นรายคู่บนกราฟ IPA Matrix สรุปไดด้งัน้ี 

(1) 

(2) 

(8) (10) 
(11) 

พึงพอใจมาก 

ความคาดหวงัสูง 

(3) 
(4) 

(5) 
(6) (7) (9) 

(12) 
(13) 

(14) 

(15) (16) 
(17) (18) 

(19) 

(22) 

(20) 

(21) 

Quadrant A 
 

Quadrant B 
 

Quadrant C 
 

Quadrant D 
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 Quadrant A พบวา่ มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจท่ีตกอยูใ่น Quadrant A 
ทั้งส้ิน 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 
 ประเด็นท่ี 15  มีหอ้งน ้าสาธารณะ / สุขาท่ีสะอาดและเพียงพอ 
 ประเด็นท่ี 16  มีบริเวณพื้นท่ีจอดรถมากเพียงพอ 
 ประเด็นท่ี 17  มีถงัขยะ / จุดทิ้งส่ิงปฏิกลูเพียงพอ 
 หมายความวา่ นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัประเด็นดงักล่าวในระดบัสูง ในขณะเดียวกนั 
ก็ไม่พึงพอใจในประเด็นดงักล่าวดว้ยเช่นกนั กล่าวคือ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจ าเป็นตอ้งให้ความสนใจใน
ประเด็นดงักล่าวใหเ้พิ่มมากข้ึน 
 Quadrant B พบว่า ค่าเฉล่ียความคาดหวงัและพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
เท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัส่วนใหญ่อยู่ใน Quadrant B หมายความว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
ความคาดหวงัและพึงพอใจในประเด็นดงักล่าวในระดบัสูง ไดแ้ก่ประเด็นต่อไปน้ี  
 ประเด็นท่ี 1  ความน่าสนใจของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร  
 ประเด็นท่ี 3  อธัยาศยัไมตรีของคนในพื้นท่ี  
 ประเด็นท่ี 4  ปลอดมลพิษทางอากาศ ขยะและส่ิงปฏิกลู  
 ประเด็นท่ี 5  ความเงียบสงบในแหล่งท่องเท่ียว  
 ประเด็นท่ี 6  การแบ่งโซนพื้นท่ีใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวเป็นสัดส่วน  
 ประเด็นท่ี 7  มีจุดพกัผอ่นส าหรับนกัท่องเท่ียวมากเพียงพอ  
 ประเด็นท่ี 8  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านคา้  
 ประเด็นท่ี 9  ความสะดวกในการเดินเท่ียวชมและเลือกซ้ือสินคา้  
 ประเด็นท่ี 10  มีความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว  
 ประเด็นท่ี 11  ป้ายบอกทางไปยงัสถานท่ีอ่ืนๆ หาง่ายและชดัเจน  
 ประเด็นท่ี 14  มีความปลอดภยัจากอาชญากรรม  
 ประเด็นท่ี 18  มีอาหารท่ีสะอาดและอร่อยใหรั้บประทานไม่ซ ้ ากบัท่ีอ่ืน  
 ประเด็นท่ี 19  มีสินคา้ท่ีไม่ซ ้ ากบัท่ีอ่ืนใหเ้ลือกซ้ือ  
 ประเด็นท่ี 20  และมีกิจกรรมการท่องเท่ียวใหท้  าหลายอยา่ง  
 Quadrant C พบวา่ มีเพียงค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจประเด็นท่ี 22 เท่านั้น
ท่ีตกอยูใ่น Quadrant C หมายความวา่ นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัในระดบัต ่าในประเด็นท่ีเก่ียวกบั
การมีโปรแกรมการท่องเท่ียวใหเ้ลือกหลายโปรแกรมไม่ซ ้ ากนั และนกัท่องเท่ียวเองก็ไม่ไดพ้ึงพอใจ
ในประเด็นดงักล่าวดว้ย กล่าวคือ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไม่จ  าเป็นตอ้งให้ความสนใจในประเด็นดงักล่าว
มากนกั เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวเองมีความคาดหวงัและความสนใจในประเด็นดงักล่าวนอ้ย 
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 Quadrant D พบวา่ มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจท่ีตกอยูใ่น Quadrant D 
ทั้งส้ิน 4 ประเด็น ไดแ้ก่   
 ประเด็นท่ีท่ี 2  ความน่าสนใจของวถีิชีวติความเป็นอยูข่องคนในพื้นท่ี 
 ประเด็นท่ีท่ี 12  มีจุดบริการขอ้มูลแก่นกัท่องเท่ียว 
 ประเด็นท่ีท่ี 13  มีการรักษาความปลอดภยัขณะท่องเท่ียว 
 ประเด็นท่ีท่ี 21  ความสามารถของผูน้ าทวัร์ในการใหค้วามรู้แก่นกัท่องเท่ียว 
 หมายความวา่นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัประเด็นดงักล่าวในระดบัต ่า แต่กลบัสามารถ
สร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างมาก กล่าวคือ แมว้่านกัท่องเท่ียวจะไม่ได้ให้
ความส าคญัในประเด็นดงักล่าวมากนกั แต่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งก็ควรท่ีจะคงรักษาคุณภาพและบริการ
ในประเด็นดงักล่าวไว ้ทั้งน้ี เพื่อคงความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวไวต่้อไป 

ต่อไปเป็นการวิเคราะห์ดว้ย IPA Matrix โดยน าค่าเฉล่ียรวมของความคาดหวงัมาเป็น
จุดตดัในแกนตั้งและค่าเฉล่ียรวมของความพึงพอใจมาเป็นจุดตดัในแกนนอนและใช้สัญลกัษณ์
ต่างๆ แทนค่าเฉล่ียแต่ละดา้น ดงัภาพท่ี 4.2 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.2  IPA Matrix เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรวมระหวา่งความคาดหวงัและความพึงพอใจในแต่ละ 

 ดา้นของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั 

ความคาดหวงัสูง 

พึงพอใจมาก 

Quadrant C 

Quadrant A Quadrant B 

Quadrant D 

(3) 
(1) (4) 

(2) 
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 จากภาพท่ี 4.2 พบว่า ในภาพรวมนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความคาดหวงัและความพึง
พอใจในระดบัมากเกือบทุกดา้น (Quadrant B) ไดแ้ก่ ดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียว (ประเด็นท่ี 1) 
ด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียว (ประเด็นท่ี 2) และด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว 
(ประเด็นท่ี 4) ยกเวน้ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกและการเข้าถึงแหล่ง (ประเด็นท่ี 3) ท่ีพบว่า 
นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัสูงแต่กลบัไม่พึงพอใจเท่าท่ีควรในประเด็นดงักล่าว (Quadrant A) ทั้งน้ี 
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งควรให้ความสนใจเพิ่มมากข้ึนในประเด็นดงักล่าว โดยเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวกบั
ห้องน ้ าสาธารณะ/สุขาท่ีสะอาดและเพียงพอ พื้นท่ีจอดรถและถงัขยะ/จุดทิ้งส่ิงปฏิกูลท่ีมีเพียงพอ 
ทั้งน้ี การใชก้ราฟ IPA จะช่วยใหผู้มี้อ  านาจสามารถน าไปใชใ้นการก าหนดแผนพฒันาไดง่้ายข้ึน 
 
ตอนที ่5  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของนักท่องเทีย่วมีต่อการพฒันาการท่องเทีย่วของ     

ตลาดน า้ในเขตตลิง่ชัน 
ในตอนน้ีจะเป็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการพฒันาการ

ท่องเท่ียวของตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั โดยสรุปเป็นค่าความถ่ีและร้อยละไว ้ดงัตารางท่ี 4.17 - 4.19 
 5.1 ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อความต้องการมีส่วนร่วมในการพฒันาการ
ท่องเท่ียวของตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั 
 
ตารางท่ี 4.17  ค่าความถ่ีและร้อยละของความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัความตอ้งการมีส่วน  

    ร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวของตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั 
 

ความต้องการมีส่วน
ร่วมของกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน (ค าตอบ) 
ตลาดน ้า      
ตล่ิงชนั 
(f = 160) 

ตลาดน ้า         
คลองลดัมะยม 
(f = 160) 

ตลาดน ้า 
วดัสะพาน 
(f = 80) 

รวม 
ร้อยละ 
(%) 

1. ไม่ตอ้งการ 
19 

(11.88) 
23 

(14.38) 
8 

(10.00) 
50 

 
12.50 

2. ไม่แน่ใจ 
99 

(61.88) 
93 

(58.13) 
51 

(63.75) 
243 

 
60.75 

3. ตอ้งการ 
42 

(26.25) 
44 

(27.50) 
21 

(26.25) 
107 

 
26.75 

รวม 400 100 
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จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ในภาพรวมนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิง

ชนัส่วนใหญ่ไม่แน่ใจท่ีจะมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวของตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั โดยคิด
เป็นร้อยละ 60.75 รองลงมา คือ นกัท่องเท่ียวมีความตอ้งการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียว
ของตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชัน คิดเป็นร้อยละ 26.75 และไม่ตอ้งการมีส่วนร่วมในการพฒันาการ
ท่องเท่ียวของตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชัน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ตามล าดบั ทั้งน้ี พบว่า กิจกรรมท่ี
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ต้องการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ กิจกรรมการส่งเสริมและอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม ล าคลองและทศันียภาพในพื้นท่ี การเก็บขยะในล าคลอง การปลูกตน้ไม ้การท าความ
สะอาดพื้นท่ี การไม่ทิ้งขยะลงในล าคลอง การช่วยปรับปรุงพื้นท่ีโดยรอบ นอกจากน้ี นกัท่องเท่ียว
ยงัตอ้งการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมไทย เช่น การเรียนรู้เก่ียวกบัดนตรีไทย การ
แสดงพื้นบา้น กาลเล่นทอ้งถ่ิน และการสาธิตการท าขนมหรืออาหารไทย รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น 
การประกวดภาพถ่าย การประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวทางรถไฟ และการเป็นผูบ้อกต่อหรือผู ้
แนะน าการท่องเท่ียวท่ีดี ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาตลาดน ้ าแต่ละแห่ง พบว่า นกัท่องเท่ียวตอ้งการมีส่วน
ร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้ าคลองลดัมะยมมากท่ีสุด รองลงมาคือ ตลาดน ้ าตล่ิงชนัและ
ตลาดน ้าวดัสะพาน คิดเป็นร้อยละ 27.50, 26.25 และ 26.50 ตามล าดบั 

5.2  ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อความตอ้งการกลบัมาเท่ียวซ ้ า 
 
ตารางท่ี 4.18  ค่าความถ่ีและร้อยละความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อความตอ้งการกลบัมาเท่ียวซ ้ า 
 

ความต้องการ
กลบัมาเทีย่วซ ้า 
ของกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน (ค าตอบ) 
ตลาดน ้า      
ตล่ิงชนั 
(f = 160) 

ตลาดน ้า         
คลองลดัมะยม 
(f = 160) 

ตลาดน ้า 
วดัสะพาน 
(f = 80) 

รวม ร้อยละ 
(%) 

1. ไม่ตอ้งการ 5 
(3.13) 

4 
(2.50) 

2 
(2.50) 

11 2.75 

2. ไม่แน่ใจ 21 
(13.13) 

29 
(18.13) 

15 
(18.75) 

65 16.25 

3. ตอ้งการ 134 
(83.75) 

127 
(79.38) 

63 
(78.75) 

324 81.00 

รวม 400 100 

DPU



 

111 

จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ในภาพรวมนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิง
ชนัส่วนใหญ่ตอ้งการกลบัมาเท่ียวซ ้ าอีกคร้ังมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 81.00 รองลงมา คือ ไม่แน่ใจท่ี
จะกลบัมาเท่ียวซ ้ าอีกคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 16.25 และไม่ตอ้งการกลบัมาเท่ียวซ ้ าอีก คิดเป็นร้อยละ 
2.75 ตามล าดบั ทั้งน้ี สาเหตุท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการกลบัมาเท่ียวซ ้ าอีก เน่ืองจากอาหารอร่อย 
บรรยากาศดี ยงัคงสภาพวิถีชีวิตท่ีงดงาม รวมทั้งสถานท่ีตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนกั 
สามารถเดินทางไปกลบัไดส้ะดวก และสาเหตุท่ีนกัท่องเท่ียวไม่ตอ้งกลบัมาเท่ียวซ ้ านั้น ส่วนใหญ่
เป็นเพราะท่ีจอดรถมีไม่เพียงพอ การเดินทางเขา้ถึงไดไ้ม่สะดวก สภาพพื้นภายในตลาดน ้ าคบัแคบ
และแออดัเกินไป หอ้งน ้าไม่เพียงพอ และมีรถประจ าทางท่ีใหบ้ริการนอ้ย 
 เม่ือพิจารณาตลาดน ้ าในแต่ละแห่ง พบวา่ ตลาดน ้ าท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการกลบัมาเท่ียว
ซ ้ ามากท่ีสุด คือ ตลาดน ้ าตล่ิงชนั คิดเป็นร้อยละ 83.75 รองลงมา คือ ตลาดน ้ าคลองลดัมะยม และ
ตลาดน ้าวดัสะพาน คิดเป็นร้อยละ 79.38 และ 78.75 ตามล าดบั  

5.3  ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อปัญหา/อุปสรรคท่ีพบในแหล่งท่องเท่ียว 
 

ตารางท่ี 4.19  ค่าความถ่ีและร้อยละของปัญหา/อุปสรรคท่ีนกัท่องเท่ียวพบและตอ้งการใหแ้กไ้ข  
  หรือปรับปรุงใหดี้ข้ึน 
 

ปัญหา/อุปสรรคทีพ่บ 

จ านวน (ค าตอบ) 
ตลาดน ้า      
ตล่ิงชนั 
(f = 118) 

ตลาดน ้า         
คลองลดั
มะยม 
(f = 64) 

ตลาดน ้า 
วดัสะพาน 
(f = 36) 

รวม 
 

ร้อยละ 
(%) 

1. เส้นทาง (ถนน) ท่ีเขา้ถึงไดไ้ม่
สะดวก 

5 
(4.24) 

1 
(1.56) 

8 
(22.22) 

14 6.42 

 2. ป้ายบอกทางมีนอ้ย/ไม่ชดัเจน 9 
(7.63) 

3 
(4.69) 

7 
(19.44) 

19 8.72 

3. มีรถประจ าทางท่ีใหบ้ริการ
นอ้ย 

6 
(5.08) 

11 
(17.19) 

0 17 7.80 

4. บรรยากาศของพื้นท่ีใกลเ้คียง
ขาดการดูแล 

4 
(3.39) 

0 
2 

(5.56) 
6 2.75 

5. ทางเดินในการเลือกซ้ือสินคา้
คบัแคบ 

2 
(1.69) 

6 
(9.38) 

0 8 3.67 
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ตารางท่ี 4.19  (ต่อ) 
 

ปัญหา/อุปสรรคทีพ่บ 

จ านวน (ค าตอบ) 
ตลาดน ้า      
ตล่ิงชนั 
(f = 118) 

ตลาดน ้า         
คลองลดั
มะยม 
(f = 64) 

ตลาดน ้า 
วดัสะพาน 
(f = 36) 

รวม 
 

ร้อยละ 
(%) 

6. ท่ีจอดรถไม่เพียงพอ 37 
(31.36) 

16 
(25.00) 

0 53 24.31 

7. หอ้งน ้าไม่เพียงพอ และสกปรก 13 
(11.02) 

6 
(9.38) 

1 
(2.78) 

20 9.17 

8. จุดพกัผอ่น/ท่ีนัง่รับประทาน
อาหารมีนอ้ย 

4 
(3.39) 

7 
(10.94) 

0 11 5.05 

9. ท่ีนัง่ส าหรับรับประทานอาหาร
สกปรก 

2 
(1.69) 

0 0 2 0.92 

10. ถงัขยะมีจ านวนนอ้ยเกินไป 8 
(6.78) 

2 
(3.13) 

0 10 4.59 

11. ร้านคา้มีจ านวนนอ้ย 2 
(1.69) 

0 
6 

(16.67) 
8 3.67 

12. สินคา้ไม่หลากหลาย 4 
(3.39) 

0 
5 

(13.89) 
9 4.13 

13. ร้านคา้ไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย และ/ไม่สะอาด 

4 
(3.39) 

3 
(4.69) 

0 7 3.21 

14. พอ่คา้แม่คา้พดูจาไม่สุภาพ 5 
(4.24) 

0 0 5 2.29 

15. รสชาติอาหารไม่เป็นท่ี
ประทบัใจ 

5 
(4.24) 

0 0 5 2.29 

16. สินคา้มีราคาแพงเกินไป 3 
(2.54) 

1 
(1.56) 

0 4 1.83 
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ตารางท่ี 4.19  (ต่อ) 
 

ปัญหา/อุปสรรคทีพ่บ 

จ านวน (ค าตอบ) 
ตลาดน ้า      
ตล่ิงชนั 
(f = 118) 

ตลาดน ้า         
คลองลดั
มะยม 
(f = 64) 

ตลาดน ้า 
วดัสะพาน 
(f = 36) 

รวม 
 

ร้อยละ 
(%) 

17. ขาดเจา้หนา้ท่ีในการให้
ค  าแนะน านกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ 

2 
(1.69) 

0 0 2 0.92 

18. ขาดขอ้มูลการประชาสัมพนัธ์ 1 
(0.85) 

3 
(4.69) 

7 
(19.44) 

11 5.05 

19. พื้นท่ี/หลงัคาท่ีใหร่้มเงาขณะ
เดินชมหรือเลือกซ้ือสินคา้มีนอ้ย 

2 
(1.69) 

5 
(7.81) 

0 7 3.21 

รวม 218 100 
 

จากตารางท่ี  4.19 พบว่า ปัญหาหรืออุปสรรคในภาพรวมจากความคิดเห็นของ
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัส่วนใหญ่ประสบและตอ้งการให้แกไ้ขมาก
ท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ ท่ีจอดรถไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 24.31 รองลงมา คือ ห้องน ้ าไม่เพียงพอ 
และสกปรก คิดเป็นร้อยละ 9.17 และป้ายบอกทางมีนอ้ย/ไม่ชดัเจน คิดเป็นร้อยละ 8.72 ตามล าดบั 
 ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาจากค่าความถ่ีของประเด็นปัญหาของตลาดน ้ าแต่ละแห่งสามารถสรุป
ผลไดด้งัน้ี 
 ตลาดน ้าตลิ่งชัน พบว่า ประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคท่ีนักท่องเท่ียวคิดว่าเป็นปัญหา
ส าหรับตลาดน ้ าตล่ิงชนัมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ ท่ีจอดรถไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 31.36 รองลงมา
คือ ห้องน ้ าไม่เพียงพอ และสกปรก คิดเป็นร้อยละ 11.02 และป้ายบอกทางมีนอ้ย/ไม่ชดัเจน คิดเป็น
ร้อยละ 7.63 
 ตลาดน ้าคลองลัดมะยม พบว่า ประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคท่ีนักท่องเท่ียวคิดว่าเป็น
ปัญหาส าหรับตลาดน ้าคลองลดัมะยมมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ ท่ีจอดรถไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 
25.00 รองลงมาคือ มีรถประจ าทางท่ีให้บริการน้อย คิดเป็นร้อยละ 17.19 และ จุดพกัผ่อน/ท่ีนั่ง
รับประทานอาหารมีนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 10.94 ตามล าดบั 
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 ตลาดน ้าวัดสะพาน พบวา่ ประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคท่ีนกัท่องเท่ียวคิดวา่เป็นปัญหา
ส าหรับตลาดน ้าวดัสะพาน มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ เส้นทาง (ถนน) ท่ีเขา้ถึงไดไ้ม่สะดวก คิดเป็น
ร้อยละ 22.22 รองลงมา คือ ป้ายบอกทางมีน้อย/ไม่ชดัเจน และขาดขอ้มูลการประชาสัมพนัธ์ คิด
เป็นร้อยละ 19.44 ตามล าดบั 

5.4  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากนกัท่องเท่ียว 
ในส่วนน้ีเป็นการสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม เก่ียวกบัการ

ปรับปรุงและพฒันาการท่องเท่ียวของตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัในภาพรวม  
ทั้งน้ี จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักท่องเท่ียวท่ีรวบรวมได้นั้นสามารถ

น ามาสรุปเป็นประเด็นท่ีส าคญัไดด้งัน้ี 
1.  ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการเขา้ถึง หมายถึง นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นว่า

ตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชันนั้นควรให้ความสนใจเก่ียวกับประเด็นต่อไปน้ี เน่ืองจากสภาพท่ีเป็นอยู่
ปัจจุบนันั้นถือวา่เป็นอุปสรรค หรือเห็นวา่ไม่เหมาะสม และควรไดรั้บการปรับปรุง เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวไดใ้นอนาคต ไดแ้ก่ 

1)  ป้ายบอกทางและสภาพถนน คือ นกัท่องเท่ียวคิดวา่ควรมีการจดัท าป้ายบอกทาง
ท่ีชดัเจนและปรับปรุงสภาพถนนใหดี้ยิง่ข้ึน เพื่อใหส้ะดวกในการเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียว 

2)  พื้นท่ีจอดรถ คือ นกัท่องเท่ียวคิดวา่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัตลาดน ้ าในเขตตล่ิง และ
ผูรั้บผดิชอบดูแลตลาดน ้ าในแต่ละแห่งนั้นควรจดัให้มีพื้นท่ีจอดรถเพิ่มมากข้ึนส าหรับนกัท่องเท่ียว 
เพื่อใหส้ามารถรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวโดยรถยนตส่์วนบุคคลไดอ้ยา่งพอเพียง  

3)  ห้องน ้ าและสุขา คือ นกัท่องเท่ียวคิดว่าตลาดน ้ าควรจดัให้มีห้องน ้ าหรือสุขาท่ี
สะอาดและถูกสุขลกัษณะไวร้องรับนกัท่องเท่ียวให้เพิ่มมากข้ึน และไม่ควรจดัให้มีเพียงจุดใดเพียง
จุดเดียว  

4)  การคมนาคมขนส่ง คือ นกัท่องเท่ียวคิดว่าตลาดน ้ าทั้ง 3 แห่ง ควรมีรถโดยสาร
ประจ าทางท่ีมีเส้นทางผา่นตลาดน ้ าทั้ง 3 แห่งได ้โดยตอ้งการให้จดัไวบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวเพิ่ม
มากข้ึน ทั้งน้ี เพื่อใหเ้กิดความสะดวกมากยิง่ข้ึนในการเดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 

5)  ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเท่ียว คือ นกัท่องเท่ียวคิดวา่ภายในตลาด
น ้าควรจดัใหมี้พื้นท่ีนัง่พกัผอ่นส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีมากเพียงพอ โดยควรจดัไวใ้ห้อยูใ่นต าแหน่งท่ี
เหมาะสมและมีบรรยากาศดี อีกทั้ง ร้านคา้ท่ีเปิดให้บริการไม่ควรท่ีจะปิดกั้นทางเดินสาธารณะ แต่
ควรจดัใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อยและมีการจดัแบ่งโซนพื้นท่ีอยา่งเหมาะสม  

2.  ดา้นสินคา้และบริการ กล่าวคือ เน่ืองจากร้านคา้ท่ีเปิดบริการภายในตลาดน ้ าในเขต
ตล่ิงชนัปัจจุบนันั้นมีมากมายหลากหลายร้านคา้ จึงเป็นเร่ืองยากในการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน
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ของสินคา้และบริการ ดงันั้น นักท่องเท่ียวจึงคิดเห็นว่าทางตลาดน ้ าในแต่ละแห่งควรท่ีจะมีการ
ควบคุมคุณภาพของสินคา้และบริการให้ไดม้าตรฐานและคุม้ค่ากบัเงินท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งจ่ายไป 
เช่น ราคา ปริมาณ ความสะอาด และความอร่อย เป็นตน้ นอกจากน้ี นกัท่องเท่ียวยงัคิดเห็นวา่ตลาด
น ้ าควรมีการน าผลิตภณัฑ์ชุมชนมาจ าหน่ายมากกวา่น้ี เช่น สินคา้ OTOP หรือของฝากพวกอาหาร 
พืช ผกัและผลไมท่ี้ไดจ้ากชุมชน เป็นตน้ ทั้งน้ี ไม่เพียงจะเป็นการสร้างรายไดแ้ละสร้างอาชีพให้แก่
คนในชุมชน แต่ยงัสามารถรักษาอตัลกัษณ์ความเป็นตลาดน ้าใหค้งอยูไ่ด ้ 

อยา่งไรก็ตาม นกัท่องเท่ียวยงัเห็นว่าพ่อคา้และแม่คา้ควรไดรั้บการอบรมและเรียนรู้ใน
เร่ืองการให้บริการลูกคา้และการใช้ภาษาต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ี เน่ืองจากพบว่า ยงัมีพ่อคา้
และแม่คา้บางรายท่ีพูดจาไม่สุภาพกบัลูกคา้ในขณะท่ีขายสินคา้ อีกทั้ง พ่อคา้และแม่คา้ยงัมีโอกาส
ให้การต้อนรับและบริการนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ดังนั้ น จึงควรได้รับการอบรมในเร่ือง
ภาษาต่างประเทศดว้ย ทั้งน้ี เพื่อให้สามารถให้การตอ้นรับและบริการแก่นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  

3.  ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว ในส่วนน้ีนกัท่องเท่ียวคิดเห็นวา่ตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั
ควรใหค้วามสนใจในเร่ืองของกิจกรรมการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว ดงัน้ี 

1)  นกัท่องเท่ียวคิดวา่ควรจดัให้มีกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์สอดคลอ้งกบั
พื้นท่ีมากข้ึน ทั้งการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและเชิงนิเวศ อีกทั้ง กิจกรรมดงักล่าวควรท่ีจะสามารถ
ให้นกัท่องเท่ียวเขา้ไปมีส่วนร่วมได ้เช่น กิจกรรมการประกวด การเรียนดนตรีไทย เรียนท าอาหาร
พื้นบา้น หรือการสาธิตปลูกตน้ไม ้พืชและพนัธ์ุไมต่้างๆ เป็นตน้ ทั้งน้ี นกัท่องเท่ียวยงัเห็นวา่การจดั
กิจกรรมประจ าเทศกาลต่างๆ จะสามารถดึงใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ไปมีส่วนร่วมไดง่้ายยิง่ข้ึน 

2)  นักท่องเท่ียวคิดว่าควรมีกิจกรรมท่ีสามารถปลูกฝังให้เยาวชนและคนในพื้น
ตระหนกัถึงความส าคญัของการมีตลาดน ้ าในทอ้งถ่ินท่ีตนอาศยัอยู ่และมีความรู้ความเขา้ใจในการ
เป็นส่วนหน่ึงท่ีมีส่วนช่วยสืบทอดและธ ารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยากรทางธรรมชาติและวฒันธรรมอนัดี
งาม  

4.  ดา้นการรับรู้และการส่ือสารขอ้มูลการท่องเท่ียว ในประเด็นน้ีนกัท่องเท่ียวคิดว่า
ภายในตลาดน ้ าควรมีการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลการท่องเท่ียวและจัดท าส่ือรูปแบบต่างๆ ทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการให้ข้อมูลแก่ทั้ งนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ 
เน่ืองจากเล็งเห็นวา่ปัจจุบนัตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัมีนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติมาเยือน
เป็นจ านวนมาก ดังนั้น การจดัให้มีจุดบริการข้อมูลการท่องเท่ียว เสียงตามสาย โปรชัวร์ หรือ
มัคคุเทศก์ท้องถ่ินนั้ นจะสามารถช่วยให้นักท่องเท่ียวรับรู้ข้อมูลต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่
นกัท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน เช่น ประวติัความเป็นมา ขอ้ควรปฏิบติัและค าแนะน าต่างๆ เป็นตน้ 
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5.  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ในส่วนน้ีนกัท่องเท่ียวคิดเห็นวา่ตลาดน ้ าในเขต
ตล่ิงชนันอกจากจะมีความโดดเด่นในดา้นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมแลว้ยงัมีความน่าสนใจของ
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรอีกดว้ย ดงันั้น จึงควรมีการส่งเสริมการท่องเท่ียวในรูปแบบวิถีเกษตรดว้ย
เช่นกนั ทั้งน้ี เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และโอกาสทางการศึกษาแก่นกัท่องเท่ียว และยงัมีส่วน
ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดรายไดแ้ก่คนในชุมชนไดอี้กทางหน่ึง 
  
ตอนที ่6  แนวทางการพฒันาและการส่งเสริมการท่องเทีย่วตลาดน า้ในเขตตลิง่ชันแบบมีส่วนร่วม 

จากแนวคิดการท่องเท่ียวโดยชุมชน การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ใน
ส่วนน้ีผูว้ิจยัอาศยัการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีของ
ตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัทั้ง 3 แห่ง รวมทั้งส้ิน 17 ท่าน โดยเป็น 4 กลุ่มดงัน้ี 
 กลุ่มท่ี 1 ผูน้ าชุมชน และประธานประชาคมตลาดน ้า หรือผูแ้ทน จ านวน 3 ท่าน 
 กลุ่มท่ี 2 ผูบ้ริหาร หรือเจา้หนา้ท่ีการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ท่าน 
 กลุ่มท่ี 3 ตวัแทนผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวในพื้นท่ีตลาดน ้า จ านวน 9 ท่าน 
 กลุ่มท่ี 4 ตวัแทนประชาชนในพื้นท่ีตลาดน ้า จ  านวน 3 ท่าน 
 โดยแบ่งกลุ่มประเด็นค าถาม 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) ตลาดน ้ าตล่ิงชนั ตลาดน ้ าคลองลดัมะยม 
ตลาดน ้ าวดัสะพาน มีจุดเด่นและจุดดอ้ยทางการท่องเท่ียวอย่างไร 2) การพฒันาและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัในปัจจุบนั 3) ท่านมีบทบาทต่อการพฒันาและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั อยา่งไรบา้ง 4) ท่านมีแผนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ในการพฒันาและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั หรือไม่ อยา่งไร และ 5) แนวทางการพฒันาและส่งเสริม
การท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัแบบมีส่วนร่วมท่ีเหมาะสมควรเป็นอยา่งไร โดยน าไปใชส้ าหรับ
สัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1-3 ใชค้  าถามขอ้ท่ี 1-5 เป็นประเด็นค าถามร่วม 
และกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี 4 ผูว้ิจยัไดใ้ชค้  าถามขอ้ท่ี 1-3 โดยสรุปความคิดเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
ดงัน้ี 
 1. จุดเด่นและจุดดอ้ยของตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั 

จากการสัมภาษณ์เก่ียวกบัจุดเด่นและจุดดอ้ยของตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั พบว่า คนใน
ทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่นพื้นท่ีตลาดน ้ าในแต่ละแห่ง ทั้งผูน้  าชุมชน ประธานประชาคม ผูป้ระกอบการ และ
ประชาชน ต่างทราบดีวา่ตลาดน ้าในพื้นท่ีของตนเองมีจุดเด่นและจุดดอ้ยในเร่ืองอะไร โดยรวมแลว้ 
สามารถสรุปประเด็นเก่ียวกบัจุดเด่นและจุดดอ้ยของตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัไดด้งัน้ี 

1)  ดา้นทรัพยากรทางธรรมชาติ พบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าววา่ ตลาดน ้ าในพื้นท่ี
ของตนนั้นมีทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ เน่ืองจากอยูใ่กลชิ้ดกบัธรรมชาติ 
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ส่ิงแวดลอ้ม และปลอดมลภาวะ ดงัความคิดเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
“ตลาดน ้ าตล่ิงชันอยู่ติดล าคลองท่ีสามารถเช่ือมโยงกับแม่น ้ าเจ้าพระยา” (ผู ้แทน

ประชาคมตลาดน ้าตล่ิงชนั, สัมภาษณ์, 18 กุมภาพนัธ์ 2555) 
 “ตลาดน ้าคลองลดัมะยมเป็นตลาดน ้าท่ีมีจุดเด่นในเร่ืองการมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเนน้

แบบชนบท” (ผูแ้ทนประชาคมตลาดน ้าคลองลดัมะยม, สัมภาษณ์, 26 กุมภาพนัธ์ 2555) 
“ตลาดน ้ าวดัสะพานจะยึดหลกัท่ีเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด ให้มีการปรุงแต่งท่ีน้อยท่ีสุด” 

(ผูแ้ทนกรรมการผูดู้แลตลาดน ้าวดัสะพาน, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2555) 
 2)  ดา้นวถีิชีวติความเป็นอยู ่พบวา่ รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในพื้นท่ีส่วนใหญ่

นั้น แสดงออกซ่ึงวถีิชีวติ และวฒันธรรมดั้งเดิมอยู ่อยา่งไรก็ตาม ในเร่ืองของอตัลกัษณ์ของตลาดน ้ า
นั้น พบวา่ ส่วนใหญ่ความเห็นวา่ปัจจุบนัอตัลกัษณ์ของความเป็นตลาดน ้ านั้นก าลงัเลือนหายไปตาม
เวลา ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งภายในพื้นท่ีควรท่ีจะให้ความส าคญัในเร่ืองดงักล่าวน้ี ด้วยการธ ารงรักษา
เอกลกัษณ์เฉพาะของความเป็นตลาดน ้าไวใ้หย้ ัง่ยนื ดงัความคิดเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

“ตลาดน ้ าตล่ิงชันก็มีผกัผลไม้ ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์จากสวนและเป็นของดีของชุมชน 
รวมทั้งการมีอาหารพื้นบา้นและขนมพื้นบ้านซ่ึงก็ถูกน าออกมาขายก็เป็นจุดเด่นอีกอย่างหน่ึง” 
(ผูแ้ทนจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านกังานกรุงเทพมหานคร, สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2555) 

“จุดเด่นตลาดน ้ าคลองลดัมะยมจะเป็นพวกอาหาร และผลไมพ้ื้นบา้นท่ีน ามาขายจาก
สวน ส่วนพ่อค้าแม่ค้าก็เป็นชาวบ้านแถวน้ีเอง ฉะนั้นสินค้าก็จะราคาถูกอร่อยและปลอดภัย” 
(ผูป้ระกอบการในตลาดน ้าคลองลดัมะยม, สัมภาษณ์, 26 กุมภาพนัธ์ 2555) 

“ท่ีน่ีเรามีพระหลวงพ่อโต หลวงพ่อกลาง หลวงพ่อด า ฉะนั้น จุดเด่นของท่ีน่ีก็คือการมี
พระโบราณท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั” (ผูป้ระกอบการในตลาดน ้ าวดัสะพาน, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 
2555) 

 3)  ดา้นท าเล ท่ีตั้ง พบว่า เร่ืองของท าเลท่ีตั้งของตลาดน ้ าแต่ละแห่งมีผลท าให้การ
เดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวไม่สะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองของเส้นทางการคมนาคมเขา้ถึง
ตลาดน ้ า จึงท าให้กลายเป็นจุดดอ้ยของตลาดน ้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดน ้ าวดัสะพาน ดงัความ
คิดเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

“เร่ืองเส้นทางการคมนาคมเขา้ถึงไดล้ าบาก อีกอยา่งคือเราไม่มีป้ายบอกทาง ใครจะไป
จะมาก็ตอ้งสังเกตดีๆ” (ผูป้ระกอบการในตลาดน ้าวดัสะพาน, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2555) 

“ท าเลท่ีตั้งถูกซ่อน การคมนาคมเขา้ถึงไดไ้ม่สะดวก และไม่มีรถโดยสารประจ าทางไป
ถึงตลาดน ้าวดัสะพาน” (นกัพฒันาการท่องเท่ียว, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2555) 
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 4)  ดา้นความเขม้แข็งของชุมชน พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่างให้ความคิดเห็นตรงกนั
ในประเด็นความเขม้แขง็ของผูน้ าชุมชน กล่าวคือ ในแง่บวกต่างยอมรับวา่การมีผูน้ าชุมชนหรือผูน้ า
กลุ่มท่ีเข้มแข็งจะเป็นกลไกท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนให้ชุมชนหรือแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ มีการ
พฒันาและการจดัการท่ีดีได ้อยา่งไรก็ตาม ก็ตอ้งข้ึนอยูก่บัรูปแบบการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมของ
แต่ละแห่ง ในขณะท่ี ในแง่ลบนั้นจะมองในเร่ืองของความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วน
เก่ียวข้องในพื้นท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนและผูป้ระกอบการท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียกับการ
ท่องเท่ียวของตลาดน ้า ดงัความคิดเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

“จุดแขง็ของตลาดน ้าตล่ิงชนั คือ การมีคณะกรรมการประชาคมตลาดน ้ าท่ีเขม้แข็ง และ
มีประสบการณ์” (นกัพฒันาการท่องเท่ียว, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2555) 

“จุดแขง็ท่ีส าคญัของตลาดน ้าคลองลดัมะยม คือ การมีลุงชวนเป็นผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์และ
มีภาพลกัษณ์ท่ีดี” (นกัพฒันาการท่องเท่ียว, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2555) 

“จุดดอ้ยของตลาดน ้าคลองลดัมะยม คือ เร่ืองของรูปแบบการบริหารท่ีเป็นแบบกระจาย 
ท าให้การบริหารจดัการเป็นไปไดย้าก” (ผูแ้ทนประชาคมตลาดน ้ าคลองลดัมะยม, สัมภาษณ์, 26 
กุมภาพนัธ์ 2555) 

“ตลาดน ้ าคลองลัดมะยมมีผู ้น าเด่ียวและมีคณะแกนน าตลาดน ้ าน้อยเกินไป” (นัก
พฒันาการท่องเท่ียว, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2555) 
 “เราเป็นชุมชนท่องเท่ียวท่ีเขม้แข็ง เพราะพ่อคา้แม่คา้ท่ีมาคา้ขายส่วนใหญ่เป็นคนท่ีมา
จากชุมชน” (ผูแ้ทนกรรมการผูดู้แลตลาดน ้าวดัสะพาน, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2555) 
 2.  การพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวของตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัในปัจจุบนั  

จากการสัมภาษณ์เก่ียวกบัการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวของตลาดน ้ าในเขตตล่ิง
ชนัในปัจจุบนั โดยแยกค าถามออกเป็นประเด็นยอ่ย 2 ประเด็นคือ  

 1)  โอกาสทางการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยพบวา่ ตลาดน ้ าแต่ละแห่งมี
ขอ้ไดเ้ปรียบหรือโอกาสทางการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั โดยพบวา่ ตลาดน ้ า
ตล่ิงชันมีขอ้ได้เปรียบในเร่ืองสถานท่ีตั้ง และการคมนาคมขนส่งสะดวก ส่วนตลาดน ้ าคลองลดั
มะยม คือ เร่ืองของการมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ศิลปวฒันธรรม วถีิชีวติท่ีโดดเด่น และมีโอกาสในเร่ืองของ
นกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มครอบครัว ท าให้มีนกัท่องเท่ียวมาเท่ียวเป็นจ านวนมาก ส่วน
ตลาดน ้าวดัสะพานจะมีขอ้ไดเ้ปรียบในเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติของการเป็นตลาดน ้ าท่ีอุดมสมบูรณ์
และอยูใ่กลว้ดัซ่ึงเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาของชุมชน ฉะนั้นโอกาสท่ีนกัท่องเท่ียวจะมาไหวพ้ระ
ท าบุญและเท่ียวตลาดน ้าดว้ยในคราวเดียวกนัจึงมีมาก ดงัความคิดเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

“ตลาดน ้าตล่ิงชนัอยูใ่กลก้รุงเทพมหานคร ท าใหเ้ดินทางมาท่องเท่ียวไดส้ะดวก อีกทั้ง 
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ยงัมีรถโดยสารประจ าทางสาย 79 และเรือเช่าเหมาล าท่ีรับนกัท่องเท่ียวจากในเมืองมาท่องเท่ียวได”้ 
(ผูแ้ทนประชาคมตลาดน ้าตล่ิงชนั, สัมภาษณ์, 18 กุมภาพนัธ์ 2555) 

“ตลาดน ้ าคลองลัดมะยม มีตลาดนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเท่ียวกลุ่ม
ครอบครัว ท่ีตอ้งการมาพกัผ่อนในวนัหยุด” (ผูแ้ทนประชาคมตลาดน ้ าคลองลดัมะยม, สัมภาษณ์, 
26 กุมภาพนัธ์ 2555) 

“ตลาดน ้ าวดัสะพานเคา้จะไดเ้ปรียบเร่ืองอยู่ติดคลองท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีสุด มีทรัพยากร
ทางธรรมชาติ และอยู่ในวดัฉะนั้น คนท่ีมาไหวพ้ระท าบุญแลว้ก็จะมีโอกาสท่ีมาเท่ียวตลาดน ้ า นัง่
พกัและรับประทานอาหารกนั” (นกัพฒันาการท่องเท่ียว, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2555) 

นอกจากน้ี ยงัพบว่า ตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชันยงัมีโอกาสในการพฒันาและส่งเสริม     
การท่องเท่ียวอีกด้านหน่ึง คือ การมีจิตอาสาท่ีช่วยเหลือในเร่ืองของการส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเท่ียวของพื้นท่ีไว ้ดงัความคิดเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

“ตลาดน ้าตล่ิงชนัโชคดีท่ีเรามีจิตอาสาเยอะ เช่น จิตอาสาจากกลุ่มผูสู้งอายท่ีุเขา้มามีส่วน
ร่วมเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมไทยและดนตรีไทย” (ผูแ้ทนประชาคมตลาดน ้ าตล่ิงชนั, สัมภาษณ์, 18 
กุมภาพนัธ์ 2555) 

 2)  ปัญหา/ อุปสรรคท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว ทั้งน้ี 
ผูว้ิจยั ส่วนในเร่ืองของปัญหาและอุปสรรคนั้น พบวา่ ตลาดน ้ าทั้ง 3 แห่งจะมีปัญหาร่วมกนัเก่ียวกบั
การได้รับผลกระทบจากภัยน ้ าท่วมท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็นผลกระทบท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติ นอกจากน้ี 
พบวา่ ประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนคลา้ยๆ กนัก็จะเป็นเร่ืองของปัญหาทางกายภาพ และส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ เช่น ปัญหาเร่ืองท่ีจอดรถ การเดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวไม่สะดวก การจดัแบ่งโซน
พกัผ่อนส าหรับนักท่องเท่ียว ปัญหาเร่ืองความขัดแย้งและการบริหารจัดการ ปัญหาเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้ม และปัญหาเร่ืองการสูญเสียอตัลกัษณ์ของความเป็นตลาดน ้ า เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลง
สภาพท่ีรวดเร็วเกินไป ดงัความคิดเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 “ปัญหาในหนา้ท่ีนั้นไม่มี มีแต่ปัญหาท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติท่ีพึ่งเกิด เช่น ภยัจากน ้ าท่วม 
ซ่ึงท าให้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติไปเป็นจ านวนมาก” (ผูแ้ทนจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
ส านกังานกรุงเทพมหานคร, สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2555) 

“เราเร่ิมมาจากหาปัญหาก่อน และปัญหาท่ีพบก็คือเร่ืองสาธารณูปโภค และปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม” (ผูแ้ทนกรรมการชุมชนวดัจ าปา, สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2555) 

“อยากให้มีการท่องเท่ียวในพื้นท่ี เพราะปัจจุบนัคนท่ีอยู่แถวน้ีเองก็ไดป้ระโยชน์จาก
การท่องเท่ียว มีรายไดเ้พิ่มเติม แต่ก็อยากใหช่้วยกนัดูแลรับผดิชอบเร่ืองมลพิษและส่ิงแวดลอ้มดว้ย” 
(ผูแ้ทนประชาชนในพื้นท่ีตลาดน ้าคลองลดัมะยม, สัมภาษณ์, 26 กุมภาพนัธ์ 2555) 
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“ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองเสียงรบกวน และมลพิษจากควนัรถยนต ์เพราะพอมีนกัท่องเท่ียว
มาเท่ียวมากข้ึนคนก็มากข้ึน มลพิษก็มากข้ึน” (ผูแ้ทนประชาชนในพื้นท่ีตลาดน ้ าตล่ิงชนั, สัมภาษณ์, 
19 กุมภาพนัธ์ 2555) 

“หากมองในอนาคตท่ีจะมีนกัท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึนนั้น ระบบสาธารณะขนส่งการจราจร 
และท่ีจอดรถน่าจะเป็นปัญหามากกวา่ เน่ืองจากไม่ค่อยมีรถโดยสารประจ าทางหรือขนส่งมวลชนท่ี
สามารถน านกัท่องเท่ียวมายงัแหล่งท่องเท่ียวไดเ้ท่าไรนกั” (ผูแ้ทนประชาคมตลาดน ้าคลองลดัมะยม, 
สัมภาษณ์, 26 กุมภาพนัธ์ 2555) 
 “สืบเน่ืองจากปัญหาเร่ืองจากบริหารจดัการ ท่ีปัจจุบนัตลาดน ้ าคลองลดัมะยมนั้นมี
หลายโซนท่ีเปิดขายสินคา้ และมีเจา้ของหลายคน ท าให้เกิดอุปสรรคในการพฒันาแบบมีส่วนร่วม 
ซ่ึงมีผลท าให้การการบริหารจดัการไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เกิดการแบ่งแยกและขดัแยง้กนั
ภายใน” (ผูแ้ทนประชาคมตลาดน ้าคลองลดัมะยม, สัมภาษณ์, 26 กุมภาพนัธ์ 2555) 

“จากผลท่ีเกิดจากการพฒันาท่ีเร็วเกินไป ท าให้ตลาดน ้ าแปลงสภาพไปอย่างรวดเร็ว 
ความเป็นอตัลกัษณ์ของตลาดน ้ าซ่ึงแสดงออกถึงเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ินเร่ิมนอ้ยลง เพราะปัจจุบนัพ่อคา้
แม่คา้บางส่วนก็เป็นคนนอกพื้นท่ี ดงันั้น สินคา้บางอยา่งจึงไม่ใช่ของท่ีมาจากทอ้งถ่ินท าให้เสน่ห์
ของความเป็นตลาดน ้ าจางหายไป รวมทั้งเร่ืองของเสีย มลภาวะทางอากาศและเสียงก็เป็นปัญหาท่ี
ตามมา” (นกัพฒันาการท่องเท่ียว, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2555) 

นอกจากน้ี พบว่า ยงัมีประเด็นปัญหาในด้านอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันาและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั เช่น เร่ืองของการไดรั้บความช่วยเหลือและการ
สนบัสนุนดา้นงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ และความไม่เขา้ใจเร่ืองของแนวคิดทางดา้นการ
พฒันาและการจดัการการท่องเท่ียวของคนในพื้นท่ี เป็นตน้ 
 3.  บทบาทต่อการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั 
 ในส่วนน้ีผูว้จิยัสามารถสรุปประเด็นไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ  

 1)  บทบาทของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งภายในพื้นท่ี พบวา่ ทั้งผูน้  าชุมชน ประชาคมตลาด
น ้ า พ่อคา้แม่คา้ และประชาชนเองต่างรับทราบบทบาทของแต่ละคน จะแตกต่างกนัก็ตรงวิธีการ
และรูปแบบของการด าเนินงานของแต่ละคน กล่าวคือ กรณีท่ีเป็นผูน้ าชุมชน หรือประชาคมตลาด
น ้า ก็จะทราบดีวา่ตนเองจะมีบทบาทส าคญัในการเป็นผูน้ าทางความคิด หลกัการปฏิบติัและเสมือน
เป็นตวักลางในการช่วยประสานงาน บริหารการจดัการการด าเนินงานต่างๆ ในขณะท่ี ผูป้ระกอบการ
และประชาชนบางกลุ่มจะเป็นผูป้ฏิบัติตามและไม่ค่อยมีโอกาสได้ออกความคิดเห็นได้มาก
เท่าท่ีควร ซ่ึงอาจเป็นเพราะยงัขาดประสบการณ์และมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการมีส่วนร่วมน้อย 
จากการสัมภาษณ์สรุปไดว้า่ ผูป้ระกอบการและประชาชนในพื้นท่ีของตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัส่วน
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ใหญ่จะมีบทบาทในเร่ืองของการมีส่วนร่วมนอ้ยเกินไป จึงอาจท าให้การพฒันาท่ีเป็นประโยชน์แก่
ส่วนรวมเกิดข้ึนอยา่งชา้ๆ หรือไม่ค่อยส าเร็จผลเท่าท่ีควร เน่ืองจากขาดความรู้ ความเขา้ใจในเร่ือง
ของการพฒันาการท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วม รวมทั้ง การเกิดความขดัแยง้ภายในของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ในพื้นท่ี เป็นตน้ ดงัความคิดเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

“บทบาทของตวัเองคงตอ้งมองว่าตวัเองมีอะไร ชุมชนมีความพร้อมในเร่ืองอะไร ดูว่า
ในแต่ละท่ีควรเน้นการท่องเท่ียวในเร่ืองอะไร ส่ิงไหนขาดตอ้งการเสริม ส่ิงเหล่าน้ีคือนโยบายใน
เชิงหลกัการ ฉะนั้น ตอ้งเร่ิมจากการวางบทบาทท่ีตวัเอง และแต่ละท่ีควรจะมาคุยกนั วา่จะท าอะไร 
อยา่งไรใหย้ ัง่ยนื” (ผูแ้ทนประชาคมตลาดน ้าคลองลดัมะยม, สัมภาษณ์, 26 กุมภาพนัธ์ 2555) 

“จริงๆ แลว้ เรามีการก าหนดบทบาทตวัเองในการให้บริการการท่องเท่ียวต่างๆ อยูแ่ลว้ 
เราจะมีการคณะกรรมประชาคมเป็นผูดู้แล และมีการประชุมกรรมการใหญ่ปีละคร้ัง นอกจากวา่จะ
มีปัญหาหรือกิจกรรมอะไรใหม่ๆ ก็จะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการและพ่อคา้แม่คา้” (ผูแ้ทน
ประชาคมตลาดน ้าตล่ิงชนั, สัมภาษณ์, 18 กุมภาพนัธ์ 2555) 

“บทบาทของเรา คือ จะเป็นคณะกรรมการตลาดน ้ าวดัสะพานดูแลในเร่ืองต่างๆ โดยเรา
มีการจดัตั้งคณะกรรมการในรูปแบบท่ีมีประธาน รองประธาน และคณะท่ีปรึกษา ซ่ึงคณะกรรมการ
นั้นมีทั้ งคนท่ีอยู่ในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ีท่ีเข้ามาเป็นคณะกรรมการ ทั้ งน้ีเพื่อให้เกิดแนวคิดท่ี
หลากหลาย” (ผูแ้ทนกรรมการผูดู้แลตลาดน ้าวดัสะพาน, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2555) 

 2)  บทบาทขององคก์รการท่องเท่ียวภายนอก พบวา่ บทบาทขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการท่องเท่ียวภายนอกส่วนใหญ่จะมุ่งเนน้ท่ีการส่งเสริมและพฒันาในเร่ืองของการอนุรักษฟ้ื์นฟู
แหล่งท่องเท่ียว การให้ขอ้มูลองคค์วามรู้ และการให้ความช่วยเหลือเร่ืองของการประชาสัมพนัธ์
และส่งเสริมการตลาดเป็นส าคญั อีกทั้งยงัเป็นองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนโดยมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามท่ี
กฎหมายก าหนดอย่างชดัเจน ถือไดว้่าเป็นผูมี้บทบาทท่ีส าคญัในการมีส่วนช่วยเหลือและส่งเสริม
การท่องเท่ียวในดา้นต่างๆ ดงัความคิดเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 “หนา้ท่ีหลกัของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยก็คือการส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์และ
ส่งเสริมการตลาด ซ่ึงในภาพรวมจะมีการท าการประชาสัมพนัธ์ตลาดน ้ า และยงัมีการจดัท าหนงัสือ
แนะน าการท่องเท่ียวต่างๆ เช่น หนงัสือ 15 ตลาดบก 16 ตลาดน ้ า เป็นตน้ นอกจากน้ีแลว้ในการท า
แบบเจาะพื้นท่ี ก็มีการน าส่ือมวลชนลงไปในพื้นท่ีมาท าข่าวเพื่อประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงไม่เพียงเป็นส่ือ
ภายในประเทศแลว้แต่ยงัมีส่ือจากต่างประเทศดว้ย เน่ืองจากพบวา่มีนกัท่องเท่ียวในระดบัท่ีมีก าลงั
ซ้ือสูงท่ีช่ืนชอบการท่องเท่ียวเชิงวถีิชีวติมาเท่ียวเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนกัท่องเท่ียวจาก
ทางยุโรป” (ผูแ้ทนจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านกังานกรุงเทพมหานคร, สัมภาษณ์, 3 
เมษายน 2555) 
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 “บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานจริงๆ แลว้ตอ้งแยกเป็นสองเร่ือง คือ บทบาทหน้าท่ีตาม
กฎหมายของหน่วยงานเป็นอย่างไรก็มีตามก าหนดไวอ้ยู่แล้ว อีกส่วนหน่ึงเป็นเร่ืองของการ
ด าเนินงานจริงซ่ึงเป็นบทบาทของตวับุคคลเอง แต่อย่างไรก็ตามก็ตอ้งรู้ขอบเขตหน้าท่ีของตวัเอง 
ซ่ึงบทบาทของหน่วยงานจริงๆ ก็มีหน้าท่ีทั้ งในเร่ืองของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียว 
ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม คน ขอ้มูลองค์ความรู้เก่ียวกบัพื้นท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น 
เร่ืองห้องน ้ า ป้ายบอกทาง ท่ีจอดรถ ตูข้อ้มูลเล่าเร่ืองราว และก็พฒันากิจกรรมและการบริการการ
ท่องเท่ียว รวมทั้ง ท าการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ต่างๆ กล่าวคือ จะมีการศึกษารวบรวมองค์
ความรู้ท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวชุมชนและการพฒันาศกัยภาพของคนโดยการพาไปศึกษาดูงาน 
จากนั้นจึงถอดบทเรียนและสร้างเส้นทางการท่องเท่ียว เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีการจดัโครงการหรือ
กิจกรรมและท าโปรแกรมน าเท่ียวตลาดน ้ าทั้ง 3 แห่ง เป็นตน้” (นกัพฒันาการท่องเท่ียว, สัมภาษณ์, 
27 มีนาคม 2555) 
 4.  แผนนโยบายหรือยทุธศาสตร์ในการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขต
ตล่ิงชนั  

ในส่วนน้ีผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนต่างในพื้นท่ีจะมีแผนนโยบาย
หรือยุทธศาสตร์ท่ีเป็นของตวัเอง ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัสถานะและบทบาทของตวัเอง กล่าวคือ ใครท่ีมี
บทบาทเป็นผูน้ าก็จะมีแผนในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวในพื้นท่ี
ของตน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นในเร่ืองของการบริการจดัการ เช่น การริเร่ิมโครงการต่างๆ การเตรียม
ความพร้อมของคนและพื้นท่ี และเตรียมกิจกรรมการท่องเท่ียวรูปแบบต่างๆ เป็นตน้ โดยพบว่า
ตลาดน ้ าวดัสะพานจะมีแผนการพฒันาอยา่งค่อยเป็นค่อยไปไม่มุ่งเน้นท่ีการตลาดท่ีมากเกินไป แต่
จะมุ่งเนน้ท่ีการเตรียมความพร้อมของตนเองก่อน ในขณะท่ี องคก์รการท่องเท่ียวภายนอกซ่ึงสังเกต
ไดว้า่จะผูจ้ดัท าแผนนโยบายหรือยทุธศาสตร์ต่างๆ นั้น เป็นส่วนงานพฒันาของหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ี
รับผดิชอบโดยตรงอยูแ่ลว้ หากแต่ลกัษณะของการท างานจะมีลกัษณะท่ีแยกส่วนงานกนัด าเนินงาน 
กล่าวคือ ส่วนหน่ึงจะมุ่งเน้นท่ีการพฒันาเครือข่ายชุมชนและการสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ผ่าน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่วนอีกดา้นหน่ึงนั้นจะมุ่งเน้นท่ีการประชาสัมพนัธ์และการส่งเสริม
ตลาดในภาพรวม ดงัความคิดเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 “มีการวางแผนพฒันารูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวไปพร้อมกบัการเรียนรู้มากข้ึน โดย
แผนท่ีจดัคือ การสร้างพิพิธภณัฑ์อาหารเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวได้ทานอาหาร
พื้นบา้นและเรียนรู้วิธีการท าอาหารไปดว้ย และการเตรียมความพร้อมของตวัเองในดา้นการพฒันา
ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร ทั้งน้ี เพื่อให้สามารถรองรับกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีมาก
ข้ึนได”้ (ผูแ้ทนประชาคมตลาดน ้าคลองลดัมะยม, สัมภาษณ์, 26 กุมภาพนัธ์ 2555) 
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 “ตอนน้ีตลาดน ้าตล่ิงชนัเองไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากส านกัจราจรและขนส่ง 
เพื่อสนับสนุนในการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนในย่านฝ่ังธนโดยการปรับปรุงทางด้าน
กายภาพ เช่น การเปล่ียนหลงัคาของโป๊ะแพรูปแบบใหม่ การพยายามประชาสัมพนัธ์ผา่นทางส่ือใน
รูปแบบต่างๆ เช่น รายการโทรทศัน์และทางอินเตอร์เน็ต ในขณะเดียวกนั แผนพฒันาการท่องเท่ียว
ในอนาคตนั้นจะเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเท่ียวในพื้นท่ีรอบขา้ง โดยจะใช้การพฒันาการ
ท่องเท่ียวแบบเช่ียมโยง ซ่ึงจะเช่ือมโยงจากตลาดน ้ าตล่ิงชนัไปยงัแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยู่ใกลเ้คียงให้
มากข้ึน นอกจากน้ี เราจะเตรียมพร้อมท่ีจะพฒันาแหล่งท่องเท่ียวตลาดน ้ าตล่ิงชนัให้เป็นศูนยก์ลาง
การท่องเท่ียวทางน ้ าให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวของท่านผูว้่าการกรุงเทพมหานคร
ปัจจุบนั และพร้อมท่ีรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีจะเกิดจากโครงการพฒันาการท่องเท่ียวระบบรางท่ีจะ
เกิดข้ึนใน 2-3 ปี ขา้งหนา้” (ผูแ้ทนประชาคมตลาดน ้าตล่ิงชนั, สัมภาษณ์, 18 กุมภาพนัธ์ 2555) 

“เราก็มีแผนท่ีจะขยายพื้นท่ีออกไปบริเวณโซนริมน ้ า เพื่อรองรับนักท่องเท่ียวท่ีจะ
เพิ่มข้ึนในอนาคต แต่อยากให้มีการพฒันาการท่องเท่ียวให้เป็นไปอยา่งชา้ๆ ค่อยเป็นค่อยไป เพราะ
ตอ้งการวางรากฐานและความพร้อมให้กบัชุมชนก่อน ฉะนั้น นโยบายท่ีเราจะท าก็คือการเตรียม
ความพร้อมของตนเองก่อนท่ีจะมีการประชาสัมพนัธ์ออกไป” (ผูแ้ทนกรรมการผูดู้แลตลาดน ้ าวดั
สะพาน, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2555) 
 “ในแง่ของยุทธศาสตร์ ก็คือมองวา่จะท าอยา่งไรให้เกิดเป็นเครือข่ายภาคีการท่องเท่ียว
ดว้ยการน าจุดแขง็ของแต่ละท่ีมาสอดประสานระหวา่งกนัโดยท่ีจุดยนือยูท่ี่การพึงพาตนเองเป็นหลกั 
พร้อมกบัการสร้างกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกนั โดยใชค้  าจ  ากดัความวา่ “ท่องเท่ียววิถีถ่ิน”
จากนั้นจะตอ้งมีการสร้างการยอมรับและสนบัสนุนจากภายนอก เช่น โรงเรียนพานกัศึกษาทดลอง
ใชเ้ส้นทางการท่องเท่ียว โดยดึงคนจากพื้นท่ีมาอบรม จดังานเปิดตวัประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือรูปแบบ
ต่างๆ นอกจากน้ี ยงัอาศยังานวิชาการมาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาการท่องเท่ียวชุมชนไดอี้กทาง
หน่ึง เช่น การท างานวจิยัในพื้นท่ี  เป็นตน้” (นกัพฒันาการท่องเท่ียว, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2555) 
 “การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยมีหนา้ท่ีหลกัในการส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์และท า
การตลาดท่องเท่ียว ดงันั้น นโยบายของการส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัของการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านกังานกรุงเทพมหานคร แบ่งไดเ้ป็น 1) การจดัท าเอกสารแนะน าการ
ท่องเท่ียวท่ีไวใ้ชป้ระชาสัมพนัธ์นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เช่น วารสาร หรือหนงัสือ 
โปรชวัร์แนะน าการท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั 2) การเชิญส่ือมวลทั้งในและต่างประเทศมาใน
พื้นท่ีเพื่อเขียนข่าวแนะน าการท่องเท่ียว 3) การจดัท า Road Show ทั้งในและต่างประเทศ 4) น าเสนอ
เส้นทางการท่องเท่ียวมาจดัน าเท่ียว เป็นตน้ ทั้งน้ีในเร่ืองของการพฒันานั้นไม่ไดอ้ยูใ่นหนา้ท่ีของ 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ซ่ึงในส่วนงานพฒันาดงักล่าวน้ีจะเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานอ่ืนท่ี
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รับผิดชอบโดยตรง” (ผู ้แทนจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านักงานกรุงเทพมหานคร, 
สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2555) 
 5.  แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัแบบมีส่วนร่วม 

ในส่วนน้ีผูว้ิจยัสามารถสรุปความคิดเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัแนวทางในการ
พฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดน ้าแบบมีส่วนร่วม ไดด้งัน้ี 
 1)  การสร้างการตระหนกัรู้แก่ชุมชน ผูป้ระกอบการในพื้นท่ี ให้เกิดความรู้และความ
เข้าใจในหลักการพฒันาการท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วมและเห็นถึงคุณค่าและความส าคัญของ
ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีตนมีอยู ่ 
 2)  ประชาชนในท้องถ่ินควรให้ความร่วมมือ และเป็นก าลังส าคัญในการรักษา
สาธารณะสมบติั ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าใหท้อ้งถ่ินสามารถท่ีจะพฒันาไปในทางท่ีชุมชนตอ้งการได ้ 
 3)  การไดรั้บความร่วมมือและช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งก็เป็นส่ิงส าคญั 
เพราะชุมชนเองไม่สามารถท่ีจะด าเนินไปไดอ้ยา่งโดดเด่ียว จ าเป็นท่ีจ าตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

(1) หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ควรช่วยในเร่ืองการสนบัสนุนงบประมาณ 
การพฒันาแหล่งท่องเท่ียว การยกระดบัมาตรฐานการท่องเท่ียว เช่น ระบบสาธารณูปโภค ส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ในแหล่งท่องเท่ียว และรับผิดชอบในเร่ืองการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 
เช่น การประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เป็นตน้ ทั้งเพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกและสร้างโอกาสทางการท่องเท่ียวใหเ้พิ่มมากข้ึน 

(2) สถาบนัการศึกษาหรือสถาบนัวชิาการ เน่ืองจากมีสถาบนัการศึกษาหลายแห่งใน
พื้นท่ีท่ีเปิดสอนในเรืองการท่องเท่ียว ดงันั้น ควรมีส่วนช่วยเสริมสร้างองคค์วามรู้ทางวิชาการ เช่น 
จดัการฝึกอบรมให้ความรู้ในเร่ืองการบริการการท่องเท่ียว การบริหารจดัการการท่องเท่ียวแก่ผูน้ า
ชุมชน กลุ่มหรือองคก์รชุมชนดา้นการท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการการท่องเท่ียว รวมทั้งการศึกษาวิจยั
ในเชิงพฒันาเชิงพื้นท่ี เพื่อประโยชน์ในการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

(3) ผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวและคนในพื้นท่ี ควรเป็นผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการ
เป็นเจา้บา้นท่ีดี และพร้อมใหก้ารตอ้นรับนกัท่องเท่ียว น าเสนอผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวและบริการท่ี
ดีแก่นกัท่องเท่ียว ส่ิงท่ีส าคญั คือ ตอ้งตระหนกัถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน  

4)  ควรเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนไดมี้โอกาสเขา้มามีส่วนร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมแกไ้ข มีการแลกเปล่ียนความรู้ ร่วมรับผิดชอบและรับประโยชน์ร่วมกนั จึงจะท าให้เกิด
การท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วมได ้

5)  การสร้างความรับรู้ไปยงักลุ่มนกัท่องเท่ียวหรือผูม้าเยอืนถือเป็นส่ิงส าคญั กล่าวคือ  
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นกัท่องเท่ียวถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิดการท่องเท่ียวได ้ฉะนั้น การท าให้นกัท่องเท่ียว
รับรู้ไดว้่านกัท่องเท่ียวมีความส าคญัต่อแหล่งท่องเท่ียวและสามารถมีส่วนช่วยเหลือชุมชนไดม้าก
เพียงใด 

6)  ทุกภาคส่วนไม่ควรมองเฉพาะผลประโยชน์ท่ีตวัเองจะไดรั้บ แต่ควรหนัมาร่วมมือกนั 
ลดการแข่งขนัลงและมองการพฒันาการท่องเท่ียวเป็นกลไกท่ีส าคญัในการน าไปสู่ความย ัง่ยืนทั้ง
ระบบไดใ้นอนาคต  

7)  สนบัสนุนกระบวนการสร้างและพฒันาเครือข่ายการท่องเท่ียวเช่ือมโยง ทั้งภายใน
และภายนอก คือ เร่ิมจากการรวมกลุ่มจากภายในแหล่งท่องเท่ียวและชุมชนของตวัเอง และเช่ือมโยง
ไปยงักลุ่มอ่ืน เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น ประสานการท างานและท า
กิจกรรมร่วมกันระหว่างพื้นท่ีโดยมีเป้าหมายและแนวคิดเดียวกัน ซ่ึงการพฒันาเครือข่ายนั้นมิ
สามารถเกิดข้ึนไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น หากแต่ตอ้งเกิดจากการเรียนรู้และสั่งสมประสมการณ์เป็น
เวลานาน และหากการเรียนรู้ดงักล่าวนั้นมีการเรียนรู้สู่ระดบัเครือข่ายเม่ือใดย่อมส่งผลต่อความ
เขม้แขง็และความย ัง่ยนืในท่ีสุด  

ทั้งน้ี ความคิดเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเป็นดงัน้ี 
“ควรเน้นว่าท่องเท่ียวอย่างไรให้ชุมชนยัง่ยืน เพราะพื้นท่ีแบบน้ีควรท่ีจะสงวนไวใ้ห้

ย ัง่ยืน ตอ้งพยายามให้ชาวบา้นเขา้มามีส่วนร่วม มีความรู้ และมีจิตส านึกท่ีจะรักษาไว ้เพราะใน
อนาคตการท่องเท่ียวก็จะเป็นของชุมชนดว้ย นอกจากน้ี ตอ้งแนะน าหรือส่ือไปยงันกัท่องเท่ียวไดว้า่
เม่ือมาเยอืนแลว้เขาควรหรือไม่ควรท่ีจะท าอะไรในพื้นท่ีท่ีเขาเขา้มาเยือน อีกทั้ง ตอ้งสอนลูกหลาน
ไวใ้หรู้้รักษาสมบติัของตวัเองและเนน้การท่องเท่ียวเชิงปัญญา” (ผูแ้ทนประชาคมตลาดน ้ าคลองลดั
มะยม, สัมภาษณ์, 26 กุมภาพนัธ์ 2555) 
 “ควรพยายามส่งเสริมและรักษาเร่ืองของวิถีชีวิต ความเป็นตัวตนและอัตลักษณ์ท่ี
แทจ้ริงเป็นหลกั เพราะมองวา่ถา้สามารถรักษาส่ิงเหล่าน้ีไดชุ้มชนจะย ัง่ยืน” (ผูแ้ทนกรรมการชุมชน
วดัจ าปา, สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2555) 

“บางทีเราก็ร่วมกบัสถาบนัการศึกษาในการให้เขา้มาฝึกอบรมการใชภ้าษาต่างประเทศ
ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ และน านกัท่องเท่ียวมาร่วมกิจกรรมกบัเรา 
เพราะเราตอ้งการให้นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติไดเ้รียนรู้วฒันธรรมไทยท่ีแฝงไวใ้นขณะท่องเท่ียว 
และอยากใหน้กัท่องเท่ียวชาวไทยหนักลบัมาเรียนรู้ และท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
ให้มากข้ึน โดยท าให้นกัท่องเท่ียวรับรู้ว่าพวกเขามีส่วนช่วยเหลือคนไทย ท าให้มีรายได้หมุนเวียน
อยู่ในชุมชน และยงัมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ชาวบา้นมีแรงท่ีจะท าต่อไป” (ผูแ้ทนประชาคมตลาดน ้ า
ตล่ิงชนั, สัมภาษณ์, 18 กุมภาพนัธ์ 2555) 
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“ตอ้งรู้วา่ อะไรคือส่ิงท่ีคนชุมชนอยากท า ตอ้งการอะไร แลว้ก็น าส่ิงท่ีเคา้อยากจะท านั้น
มาสนบัสนุนให้เกิดข้ึนจริง แต่จะตอ้งดูว่าตวัชุมชนเองนั้นสามารถท าอะไรเองไดบ้า้ง และเราค่อย
เขา้ไปเติมหรือสนบัสนุนในส่ิงท่ีเคา้ท าไม่ไดใ้ห้เป็นไปไดจ้ริง โดยตอ้งยึดหลกัท่ีวา่ให้ชุมชนกบัผูมี้
ส่วนช่วยเหลือนั้นจะตอ้งมีส่วนร่วมมือกนัคนละคร่ึง เพียงเท่าน้ีก็สามารถช่วยพฒันาและส่งเสริมให้
ทุกแหล่งท่องเท่ียวอยู่ไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ล่มสลายไป” (นกัพฒันาการท่องเท่ียว, สัมภาษณ์, 27 
มีนาคม 2555) 

“อยากใหส้ านกังานเขตตล่ิงชนัมีส่วนช่วยสนบัสนุนงบประมาณเพื่อมาช่วยสร้างสรรค์
เก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว ส่วนคนในชุมชน พ่อคา้แม่คา้ ก็อยากให้ร่วมมือร่วมใจ 
กนัสร้างความสามคัคีให้มากท่ีสุดและลดการแข่งขนักนัเอง ในส่วนของนกัท่องเท่ียวก็อยากเชิญ
ชวนใหน้กัท่องเท่ียวมาเท่ียว มาสัมผสับรรยากาศแบบธรรมชาติและช่วยเหลือเศรษฐกิจของชุมชน” 
(ผูแ้ทนกรรมการผูดู้แลตลาดน ้าวดัสะพาน, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2555) 
 “จะใช้การประชาสัมพนัธ์เชิงวิชาการ คือ เวลามีนกัศึกษามาท ารายงาน มาสัมภาษณ์
หรือท าวิจยั เราก็จะให้ความร่วมมืออยา่งเต็มท่ี พร้อมทั้งให้ช่วยเหลือในการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้
กบัชุมชนและผูม้าเยือน เวลานกัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวก็จะพยายามแสดงให้พวกเขาเห็นวา่เขามี
ส่วนช่วยเหลือชุมชน และท าให้ชุมชนเข้มแข็งได้อย่างไร” (ผูแ้ทนกรรมการชุมชนวดัจ าปา , 
สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2555) 
 จากการรวบรวมความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวจากแบบสอบถามตอนท่ี 5 และจากการ
สัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั น าไปสู่การวิเคราะห์และอธิบายผลการศึกษา
เชิงเน้ือหา เพื่อน ามาสรุปเป็นขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาและการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัแบบมีส่วนร่วม โดยแบ่งเป็น 4 ดา้น ซ่ึงจะมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัอยา่ง
บูรณาการ ดงัน้ี 

1) ดา้นการพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียว  
ควรมีการพฒันาและปรับปรุงสภาพทรัพยากรการท่องเท่ียวซ่ึงเสมือนเป็นผลิตภณัฑ์

การท่องเท่ียวท่ีส าคญัในแหล่งท่องเท่ียว ในท่ีน้ี ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ วฒันธรรมและ
วิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตลาดน ้ า เช่น การดูแลรักษาความสะอาดของคูคลองตลอด
เส้นทางการท่องเท่ียว การคงไวซ่ึ้งอตัลกัษณ์ของตลาดน ้ าท่ีมีพ่อคา้แม่คา้พายเรือน าของจากชุมชน
มาขาย การใช้เส้นทางน ้ าเดินทางสัญจรไปมา เป็นต้น นอกจากน้ี ยงัควรมีการจดัระเบียบและ
ก าหนดขอบเขต (Zoning) การใชป้ระโยชน์พื้นท่ีตลาดน ้ าแต่ละแห่ง การจดัให้มีการบริการดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวกพื้นฐานในแหล่งท่องเท่ียว เช่น เส้นทางเขา้ออก ป้ายบอกทาง ห้องน ้ า ถงัขยะ 
และพื้นท่ีจอดรถ ฯลฯ การจดัตั้งศูนยก์ลางบริการขอ้มูล หรือจุดประชาสัมพนัธ์แก่นกัท่องเท่ียวทั้ง
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ชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้ง การรักษาทรัพยากรมนุษยผ์ูซ่ึ้งเสมือนเป็นองค์ความรู้ของแหล่ง
ท่องเท่ียว อาทิ ปราชญท์อ้งถ่ิน เป็นตน้ ในขณะเดียวกนั การก าหนดให้มีการศึกษาขีดความสามารถ
ในการรองรับการท่องเท่ียวในดา้นต่างๆ เช่น ขีดความสามารถในการรองรับทางดา้นกายภาพ ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสังคมและวฒันธรรม ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และดา้นเศรษฐกิจ เป็นตน้ เพื่อเป็น
แนวทางในการป้องกนัต่อผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนภายหลงัการพฒันาการท่องเท่ียวในอนาคต  

2)  ดา้นการบริหารจดัการ 
ควรให้มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ส าหรับผู ้มีส่วน

เก่ียวขอ้งในพื้นท่ี ไดแ้ก่ ผูน้  าทอ้งถ่ิน ผูน้ าประชาคมตลาดน ้ า ผูป้ระกอบการการท่องเท่ียว คนใน
ชุมชน ทั้งน้ี ผูว้ิจยัเห็นว่า การจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการบริหารจดัการการท่องเท่ียวใน
พื้นท่ีน่าจะเป็นโอกาสอนัดีในการคดัเลือกผูแ้ทนจากทุกภาคส่วนให้เขา้มาบริหารจดัการและท า
หน้าท่ีอย่างจริงจงัเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม ซ่ึงคณะกรรมการดงักล่าวตอ้งสามารถเป็นตวัแทนกลุ่ม
ในการประสานงาน ใหค้วามช่วยเหลือ สนบัสนุน และจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่างๆ ร่วมกบั
ประชาชนในทอ้งถ่ินได ้จากการสัมภาษณ์ ผูว้จิยัพบวา่ ลกัษณะการบริหารจดัการตลาดน ้ าทั้ง 3 แห่ง
ในปัจจุบนัเป็นทั้งลกัษณะของผูน้ าเด่ียวและแบบประชาคมท่ีมีการรวมกลุ่มกรรมการโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ประชาคมตลาดน ้าตล่ิงชนัท่ีมีการจดัตั้งคณะกรรมการประชาคมตลาดน ้ าไดช้ดัเจน อยา่งไร
ก็ตาม การบริหารจดัการดงักล่าวน้ียงัตอ้งอาศยัการตระหนักรู้ถึงความส าคญัผูน้ ากลุ่มในการมี
บทบาทท่ีส าคญัต่อการบริหารจดัการการท่องเท่ียว รวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนดว้ย 

นอกจากน้ี ยงัตอ้งค านึงถึงการบริหารจดัการในดา้นอ่ืนๆ เช่น การบริหารจดัการในเร่ือง 
การบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ระบบนิเวศ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรม การจดัการเร่ือง
ระบบจราจรขนส่งทางบกและทางน ้ า การจดัการน ้ าเสียและขยะมูลฝอย และการพฒันาจดัการเร่ือง
มาตรฐานสินคา้ และบริการ เป็นตน้ 

3)  ดา้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
ควรมีการสร้างการรับรู้เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวแก่ผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวของตลาดน ้าแต่ละแห่งในเขตตล่ิงชนั คือ เร่ิมจากการท าให้ทราบถึงคุณค่า
และประโยชน์อนัพึงไดรั้บจากการมีทรัพยากรการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน ในขณะเดียวกนั ตอ้งท าให้
ทราบวา่ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีตนมียอ่มมีวนัเส่ือมสลายและหายไปไดห้ากทุกคนไม่ร่วมมือกนั
รักษาไว ้ทั้งน้ี ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนก็ตอ้งทราบถึงบทบาทหนา้ท่ีท่ีพึงมีของตนเองในการท่ี
จะท าหน้าท่ีอนุรักษ์และปกป้องทรัพยสิ์นอนัมีค่าของตนให้คงไว ้ซ่ึงได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน 
(ผูป้ระกอบการการท่องเท่ียว) ภาคประชาชน และนกัท่องเท่ียว ทั้งน้ี การมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริงจะตอ้ง
มีการก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจนและเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคญั และท่ีส าคญั คือ ทุกภาคส่วน
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ตอ้งมีโอกาสในการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ และรับผดิชอบร่วมกนั จึงจะ
เรียกไดว้า่เป็นการพฒันาการท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วมโดยแทจ้ริง 

4)  ดา้นกิจกรรมและการเรียนรู้  
 ลกัษณะของกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสามารถสร้างการรับรู้และความเขา้ใจในวิถีชีวิต
และวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน เนน้ระบบการจดัการท่ีท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหวา่งชุมชนกบัผู ้
มาเยือน และท่ีส าคญัคือ ตอ้งสามารถสร้างจิตส านึกในเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
วฒันธรรม ทั้งชาวบา้นเองและผูม้าเยือน เช่น การถ่ายทอดความรู้จากปราชญชุ์มชนสู่การเรียนรู้ใน
รูปแบบการจดักิจกรรมการท่องเท่ียว การจดัโปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์การจดัเส้นทางการ
ท่องเท่ียวเพื่อส่ือความหมายและการจดัพื้นท่ีเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชนและเยาวชน การจดัท าหลกัสูตร
หรือจดัอบรมการเรียนการสอนวถีิถ่ิน เช่น การสอนดนตรีไทย การสาธิตการท าอาหารทอ้งถ่ิน เป็น
ตน้ และท่ีส าคญัคือ การสนบัสนุนและใหค้วามร่วมมือในการท าวจิยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 
 
ตอนที ่7  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐานของการวจัิย 

ตอนน้ีเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวจิยัโดยอาศยัการวิเคราะห์ขอ้มูล
ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 และ 2 ดว้ยค่าสถิติ T-test และ F-test (ANOVA) จากนั้นจึง
เปรียบเทียบความแตกต่างภายหลงัดว้ยวิธีของ Scheffe ส่วนสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 3 จะใชว้ิธีการ
วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ี 1  
สมมติฐานการวจัิยข้อที ่1 นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัจะมีปัจจยัส าคญัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัท่ีแตกต่างกนั 
 ในการทดสอบสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1 มีตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้ และภูมิล าเนา และตัวแปรตาม คือ ปัจจัยท่ีมี
ความส าคญัต่ต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งัน้ี 
 H0 : นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัจะมีปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั ไม่แตกต่างกนั 
 H1 : นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัจะมีปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั แตกต่างกนั 

ผูว้ิจยัใชค้่าสถิติ Independent Samples t-test และสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็
ต่อเม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 และจะยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แทน 
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ตารางท่ี 4.20  ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมา 
  เท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัในภาพรวม จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ปัจจัยส าคัญทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทาง
มาเทีย่วตลาดน า้ในเขตตลิง่ชันในภาพรวม 

x  S.D. T Sig. ผลทดสอบ 

เพศ 
ชาย 3.98 .365 

.231 .631 ไม่แตกต่าง 
หญิง 4.01 .339 

 x  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อาย ุ

ต ่ากวา่ 25 ปี 4.07 .336 

3.437 .009* แตกต่างกนั 
25 - 34 ปี 4.01 .311 
35 - 44 ปี 3.92 .334 
45 - 54 ปี 3.96 .418 
55 ปีข้ึนไป 3.88 .377 

สถานภาพ 
โสด 4.02 .337 

1.016 .363 ไม่แตกต่าง แต่งงาน / อยูด่ว้ยกนั 3.98 .355 
หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 3.94 .412 

ระดบั
การศึกษา 

มธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากวา่ 3.96 .385 

1.836 .121 ไม่แตกต่าง 
มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 4.12 .337 
ปวส. / อนุปริญญา 4.02 .355 
ปริญญาตรี 3.98 .345 
สูงกวา่ปริญญาตรี 4.00 .318 

อาชีพ 

นกัวชิาชีพระดบัสูง 3.99 .355 

.778 .566 ไม่แตกต่าง 

ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการระดบัล่าง  3.95 .377 
ผูท้  างานในส านกังาน 3.98 .344 
ช่างฝีมือระดบักลางและระดบัสูง  4.08 .242 
เกษตรกร  3.87 .241 
ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ 4.04 .348 
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ตารางท่ี 4.20  (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ปัจจัยส าคัญทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทาง
มาเทีย่วตลาดน า้ในเขตตลิง่ชันในภาพรวม 

x  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

รายได ้

10,000 บาท หรือต ่ากวา่ 4.02 .359 

.685 .635 ไม่แตกต่าง 

10,001 - 15,000 บาท 4.04 .350 
15,001 - 20,000 บาท 3.99 .396 
20,001 - 25,000 บาท 3.94 .254 
25,001 - 30,000 บาท 4.01 .250 
30,001 บาทข้ึนไป 3.96 .365 

ภูมิล าเนา 
กรุงเทพมหานคร 3.99 .349 

1.936 .146 ไม่แตกต่าง ภาคกลาง 4.10 .329 
ภาคอ่ืนๆ 3.99 .319 

 
หมายเหตุ:  * ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.20 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 
ดว้ยค่าสถิติ  T-test และ F-test (ANOVA) ของปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมา
เท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัในภาพรวมกบัปัจจยัประชากรศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจยั
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้และภูมิล าเนา มีค่า Sig. 
เท่ากบั .631 , .363 , .121 , .566 , .635 , .146 ซ่ึงมีค่ามากกวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดแ้ละ
ภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนัจะมีปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิง
ชนัไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ี ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ มีค่า Sig. เท่ากบั .009 ซ่ึงมีค่านอ้ย
กวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุแตกต่าง
กนัจะมีปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.21  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทาง 
  มาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัเป็นรายคู่ระหวา่งช่วงอาย ุ 

 
อายุ Mean ต า่กว่า 25 ปี 25 - 34 ปี 35 - 44 ปี 45 - 54 ปี 55 ปีขึน้ไป 

ต า่กว่า 25 ปี 4.07 - .06043 .15086* .11161 .19096* 
25 - 34 ปี 4.01 - - .09042 .05117 .13052* 
35 - 44 ปี 3.92 - - - -.03925 .04010 
45 - 54 ปี 3.96 - - - - .07935 

55 ปีขึน้ไป 3.88 - - - - - 
 
หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.21 ผลจากการเปรียบเทียบภายหลงั พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุ
ต่างกนัจะมีปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 3 คู่ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 และคู่ท่ี 2 คืออายุต ่า
กวา่ 25 ปี กบัช่วงอายรุะหวา่ง 35 - 44 ปี และช่วงอายุ 55 ปีข้ึนไป และคู่ท่ี 3 คือ ช่วงอายุระหวา่ง 25 
- 34 ปี กบัช่วงอาย ุ55 ปีข้ึนไป โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 25 ปี ( x = 4.07) มีค่าเฉล่ียของปัจจยั
ส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัมากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมี
ช่วงอายุระหวา่ง 35 - 44 ปี ( x = 3.92) และช่วงอายุ 55 ปีข้ึนไป ( x = 3.88) ในขณะท่ี นกัท่องเท่ียว
ท่ีมีช่วงอายุระหวา่ง 25 - 34 ปี ( x = 4.01) มีค่าเฉล่ียดงักล่าวมากกวา่ค่าเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวท่ีมี
ช่วงอาย ุ55 ปีข้ึนไปดว้ยเช่นกนั 

 
ตารางท่ี 4.22  ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัส าคญัท่ีมีต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ า

ในเขตตล่ิงชนัดา้นสถานท่ีและการเขา้ถึงแหล่งจ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ 
  

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ด้านสถานทีแ่ละการเข้าถึงแหล่ง 

x  S.D. T Sig. ผลทดสอบ 

เพศ 
ชาย 3.98 .697 

4.400 .037* แตกต่างกนั 
หญิง 4.02 .533 
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ตารางท่ี 4.22  (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ด้านสถานทีแ่ละการเข้าถึงแหล่ง 

x  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อาย ุ

ต ่ากวา่ 25 ปี 4.00 .640 

1.393 .236 ไม่แตกต่าง 
25 - 34 ปี 4.01 .605 
35 - 44 ปี 4.07 .467 
45 - 54 ปี 4.10 .457 
55 ปีข้ึนไป 3.81 .663 

สถานภาพ 
โสด 4.03 .617 

.596 .552 ไม่แตกต่าง แต่งงาน / อยูด่ว้ยกนั 3.96 .537 
หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 4.07 .581 

ระดบั
การศึกษา 

มธัยมศึกษาตอนตน้ หรือต ่ากวา่ 3.97 .649 

.573 .683 ไม่แตกต่าง 
มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 4.01 .561 
ปวส. / อนุปริญญา 4.08 .473 
ปริญญาตรี 3.98 .594 
สูงกวา่ปริญญาตรี 4.09 .591 

อาชีพ 

นกัวชิาชีพระดบัสูง 4.11 .508 

2.168 .057 ไม่แตกต่าง 

ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการระดบัล่าง  3.93 .520 
ผูท้  างานในส านกังาน 3.95 .688 
ช่างฝีมือระดบักลางและระดบัสูง  4.29 .351 
เกษตรกร  3.58 1.101 
ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ 3.99 .564 

รายได ้

10,000 บาท หรือต ่ากวา่ 3.91 .558 

1.238 .290 ไม่แตกต่าง 

10,001 - 15,000 บาท 4.10 .740 
15,001 - 20,000 บาท 4.05 .609 
20,001 - 25,000 บาท 3.98 .596 
25,001 - 30,000 บาท 4.00 .502 
30,001 บาทข้ึนไป 4.06 .422 
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ตารางท่ี 4.22  (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ด้านสถานทีแ่ละการเข้าถึงแหล่ง 

x  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

ภูมิล าเนา 
กรุงเทพมหานคร 4.00 .600 

1.549 .214 ไม่แตกต่าง ภาคกลาง 4.11 .481 
ภาคอ่ืนๆ 3.76 .588 

 
หมายเหตุ:  * ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.22 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัดา้นสถานท่ีและการเขา้ถึงแหล่งจ าแนกตามปัจจยั
ประชากรศาสตร์  ด้วยค่าสถิติ T-test และ F-test (ANOVA)  ผลการวิเคราะห์ พบว่า  ปัจจัย
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และภูมิล าเนา มีค่า Sig. 
เท่ากบั .236 , .552 , .683 , .057 , .290 , .214 ซ่ึงมีค่ามากกวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และ
ภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนั จะมีปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขต
ตล่ิงชนัดา้นสถานท่ีและการเขา้ถึงแหล่งไม่แตกต่างกนั  

ในขณะท่ี ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ มีค่า Sig. เท่ากบั .037 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า
นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวเพศชาย ( x = 3.98) 
มีค่าเฉล่ียของปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัน้อย
กวา่เพศหญิง ( x = 4.02) 
 
ตารางท่ี 4.23  ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียว 
 ตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

x  S.D. T Sig. ผลทดสอบ 

เพศ 
ชาย 4.25 .637 

1.106 .294 ไม่แตกต่าง 
หญิง 4.27 .559 
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ตารางท่ี 4.23  (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

x  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อาย ุ

ต ่ากวา่ 25 ปี 4.27 .594 

2.696 .031* แตกต่างกนั 
25 - 34 ปี 4.29 .564 
35 - 44 ปี 4.22 .629 
45 - 54 ปี 4.42 .498 
55 ปีข้ึนไป 4.01 .600 

สถานภาพ 
โสด 4.25 .576 

.308 .735 ไม่แตกต่าง แต่งงาน / อยูด่ว้ยกนั 4.30 .621 
หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 4.29 .454 

ระดบั
การศึกษา 

มธัยมศึกษาตอนตน้ หรือต ่ากวา่ 4.16 .718 

.788 .533 ไม่แตกต่าง 
มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 4.31 .551 
ปวส. / อนุปริญญา 4.16 .524 
ปริญญาตรี 4.29 .542 
สูงกวา่ปริญญาตรี 4.28 .643 

อาชีพ 

นกัวชิาชีพระดบัสูง 4.30 .554 

.616 .688 ไม่แตกต่าง 

ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการระดบัล่าง  4.14 .694 
ผูท้  างานในส านกังาน 4.29 .605 
ช่างฝีมือระดบักลางและระดบัสูง  4.23 .471 
เกษตรกร  4.12 .629 
ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ 4.28 .552 

รายได ้

10,000 บาท หรือต ่ากวา่ 4.26 .537 

1.954 .085 ไม่แตกต่าง 

10,001 - 15,000 บาท 4.20 .597 
15,001 - 20,000 บาท 4.26 .524 
20,001 - 25,000 บาท 4.17 .729 
25,001 - 30,000 บาท 4.58 .492 
30,001 บาทข้ึนไป 4.31 .600 
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ตารางท่ี 4.23  (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

x  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

ภูมิล าเนา 
กรุงเทพมหานคร 4.25 .595 

1.972 .141 ไม่แตกต่าง ภาคกลาง 4.43 .506 
ภาคอ่ืนๆ 4.15 .411 

 

หมายเหตุ:  * ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.23 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชันด้านส่ิงอ านวยความสะดวกจ าแนกตามปัจจัย
ประชากรศาสตร์ด้วยค่ าสถิ ติ  T-test และ F-test (ANOVA)  ผลการวิ เคราะห์  พบว่า  ปัจจัย
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และภูมิล าเนา มีค่า Sig. 
เท่ากบั .141 , .735 , .533 , .688 , .085 , .294 ซ่ึงมีค่ามากกวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และ
ภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนั จะมีปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขต
ตล่ิงชนัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ี ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ มี
ค่า Sig. เท่ากบั .031 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่านัยส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุแตกต่างกนั จะมีปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมา
เท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 และเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของช่วงอายเุป็นรายคู่ จะไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.24 
 
ตารางท่ี 4.24  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทาง   

   มาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกเป็นรายคู่ระหวา่งช่วงอาย ุ 
 

อายุ Mean ต า่กว่า 25 ปี 25 - 34 ปี 35 - 44 ปี 45 - 54 ปี 55 ปีขึน้ไป 

ต า่กว่า 25 ปี 4.27 - -.01835 .05279 -.14308 .26264 
25 - 34 ปี 4.29 - - .07114 -.12472 .28099 
35 - 44 ปี 4.22 - - - -.19586 .20985 
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ตารางท่ี 4.24  (ต่อ) 
 

อายุ Mean ต า่กว่า 25 ปี 25 - 34 ปี 35 - 44 ปี 45 - 54 ปี 55 ปีขึน้ไป 

45 - 54 ปี 4.42 - - - - .40571* 
55 ปีขึน้ไป 4.01 - - - - - 

 
หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.24  ผลจากการเปรียบเทียบภายหลงั พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุ
ต่างกนัจะมีปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 1 คู่ท่ีแตกต่างกนั 
ไดแ้ก่ ช่วงอายรุะหวา่ง 45 - 54 ปี กบั ช่วงอาย ุ55 ปีข้ึนไป โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงช่วงอายุระหวา่ง 
45 - 54 ปี ( x  = 4.42) มีค่าเฉล่ียปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าใน
เขตตล่ิงชนัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกมากกวา่ค่าเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุ 55 ปีข้ึนไป ( x  
= 4.01) 
 
ตารางท่ี 4.25  ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียว

ตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชันด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ าแนกตามปัจจัย
ประชากรศาสตร์ 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

x  S.D. T Sig. ผลทดสอบ 

เพศ 
ชาย 4.05 .767 

6.103 .014* แตกต่างกนั 
หญิง 4.12 .610 

 x  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อาย ุ

ต ่ากวา่ 25 ปี 4.20 .663 

3.419 .009* แตกต่างกนั 
25 - 34 ปี 4.18 .548 
35 - 44 ปี 3.94 .633 
45 - 54 ปี 3.95 .852 
55 ปีข้ึนไป 3.92 .698 
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ตารางท่ี 4.25  (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

x  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

สถานภาพ 
โสด 4.14 .642 

1.404 .247 ไม่แตกต่าง แต่งงาน / อยูด่ว้ยกนั 4.02 .732 
หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 4.11 .406 

ระดบั
การศึกษา 

มธัยมศึกษาตอนตน้ หรือต ่ากวา่ 4.22 .518 

2.229 .065 ไม่แตกต่าง 
มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 4.30 .595 
ปวส. / อนุปริญญา 3.97 .744 
ปริญญาตรี 4.05 .699 
สูงกวา่ปริญญาตรี 4.07 .644 

อาชีพ 

นกัวชิาชีพระดบัสูง 4.14 .660 

.517 .764 ไม่แตกต่าง 

ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการระดบัล่าง  3.99 .703 
ผูท้  างานในส านกังาน 4.12 .661 
ช่างฝีมือระดบักลางและระดบัสูง  4.00 .467 
เกษตรกร  4.25 .288 
ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ 4.11 .685 

รายได ้

10,000 บาท หรือต ่ากวา่ 4.13 .688 

.532 .752 ไม่แตกต่าง 

10,001 - 15,000 บาท 4.14 .629 
15,001 - 20,000 บาท 4.04 .656 
20,001 - 25,000 บาท 4.14 .709 
25,001 - 30,000 บาท 4.15 .382 
30,001 บาทข้ึนไป 4.01 .711 

ภูมิล าเนา 
กรุงเทพมหานคร 4.09 .687 

.347 .707 ไม่แตกต่าง ภาคกลาง 4.18 .512 
ภาคอ่ืนๆ 4.10 .316 

 
หมายเหตุ:  * ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
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จากตารางท่ี 4.25 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จ าแนก
ตามปัจจยัประชากรศาสตร์ดว้ยค่าสถิติ T-test และ F-test (ANOVA) ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจยั
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และภูมิล าเนา มีค่า Sig. เท่ากบั 
.247 , .065 , .764 , .752 , .707 ซ่ึงมีค่ามากกวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐานหลกั 
(H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนั 
จะมีปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชันด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ี ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ 
และอายุ มีค่า Sig. เท่ากับ .014 และ .009 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่านัยส าคัญทางสถิติ (0.05) จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศและอายุแตกต่างกนัจะมีปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แตกต่างกนั โดยนักท่องเท่ียวเพศชาย ( x = 4.05) มีค่าเฉล่ียของปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนันอ้ยกว่าเพศหญิง ( x = 4.12) และเม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของช่วงอายเุป็นรายคู่ไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.26 
 
ตารางท่ี 4.26  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทาง    

   มาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นรายคู่  
ระหวา่งช่วงอาย ุ 

 
อายุ Mean ต า่กว่า 25 ปี 25 - 34 ปี 35 - 44 ปี 45 - 54 ปี 55 ปีขึน้ไป 

ต า่กว่า 25 ปี 4.20 - .01487 .25557* .25385* .27527* 
25 - 34 ปี 4.18 - - .24070* .23898* .26040* 
35 - 44 ปี 3.94 - - - -.00172 .01970 
45 - 54 ปี 3.95 - - - - .02143 

55 ปีขึน้ไป 3.92 - - - - - 
 
หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.26 ผลจากการเปรียบเทียบภายหลัง พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุ
ต่างกนัจะมีปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชันด้าน
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ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 6 คู่ท่ี
แตกต่างกนั ไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 คือ อายตุ  ่ากวา่ 25 ปี กบัช่วงอายุระหวา่ง 35 - 44 ปี คู่ท่ี 2 คือ ช่วงอายุ ต  ่ากวา่ 
25 ปี กบัช่วงอายุระหวา่ง 45 - 54 ปี คู่ท่ี 3 คือ ช่วงอายุ ต  ่ากวา่ 25 ปี กบัช่วงอายุ 55 ปีข้ึนไป คู่ท่ี 4 คือ 
ช่วงอายุระหวา่ง 25 - 34 ปี กบัช่วงอายุระหวา่ง 35 - 44 ปี  คู่ท่ี 5 คือ ช่วงอายุระหวา่ง 25 - 34 ปี กบั
ช่วงอายุระหวา่ง 45 - 54 ปี และคู่ท่ี 6 คือ ช่วงอายุระหวา่ง 25 - 34 ปี กบัช่วงอายุ 55 ปีข้ึนไป โดย
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 25 ปี ( x  = 4.2038) และช่วงอายุระหวา่ง 25 - 34 ปี ( x  = 4.1890) มี
ค่าเฉล่ียของปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชันด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมากกวา่ค่าเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุระหวา่ง 35 - 44 ปี 
( x  = 3.9483) ช่วงอายรุะหวา่ง 45 - 54 ปี  ( x  = 3.9500) และช่วงอาย ุ55 ปีข้ึนไป ( x  = 3.9286)  
 
ตารางท่ี 4.27  ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียว

ตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นวฒันธรรมและวถีิชีวติจ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ด้านวฒันธรรมและวถิีชีวติ 

x  S.D. T Sig. ผลทดสอบ 

เพศ 
ชาย 3.97 .509 

.360 .549 ไม่แตกต่าง 
หญิง 4.03 .552 

 x  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อาย ุ

ต ่ากวา่ 25 ปี 4.03 .505 

2.889 .022* แตกต่างกนั 
25 - 34 ปี 4.11 .523 
35 - 44 ปี 3.88 .469 
45 - 54 ปี 3.99 .647 
55 ปีข้ึนไป 3.84 .595 

สถานภาพ 
โสด 4.03 .520 

.307 .736 ไม่แตกต่าง แต่งงาน / อยูด่ว้ยกนั 3.98 .599 
หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 4.00 .356 

ระดบั
การศึกษา 

มธัยมศึกษาตอนตน้ หรือต ่ากวา่ 3.95 .571 

2.673 .032* แตกต่างกนั 
มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 4.22 .460 
ปวส. / อนุปริญญา 4.09 .466 
ปริญญาตรี 3.96 .548 
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ตารางท่ี 4.27  (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ด้านวฒันธรรมและวถิีชีวติ 

x  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 4.01 .538    

อาชีพ 

นกัวชิาชีพระดบัสูง 4.03 .550 

.725 .605 ไม่แตกต่าง 

ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการระดบัล่าง  3.92 .535 
ผูท้  างานในส านกังาน 3.97 .564 
ช่างฝีมือระดบักลางและระดบัสูง  4.00 .500 
เกษตรกร  4.08 .569 
ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ 4.07 .515 

รายได ้

10,000 บาท หรือต ่ากวา่ 4.02 .553 

.756 .582 ไม่แตกต่าง 

10,001 - 15,000 บาท 4.00 .504 
15,001 - 20,000 บาท 4.07 .587 
20,001 - 25,000 บาท 4.07 .508 
25,001 - 30,000 บาท 4.10 .431 
30,001 บาทข้ึนไป 3.92 .572 

ภูมิล าเนา 
กรุงเทพมหานคร 4.00 .538 

1.435 .239 ไม่แตกต่าง ภาคกลาง 4.14 .526 
ภาคอ่ืนๆ 4.00 .608 

 

หมายเหตุ:  * ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.27 ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัดา้นวฒันธรรมและวิถีชีวิต จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์
ดว้ยค่าสถิติ T-test และ F-test (ANOVA) ผลการวิเคราะห์ พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ 
สถานภาพ อาชีพ รายได ้และภูมิล าเนา มีค่า Sig. เท่ากบั .549 , .736 , .605 , .239 , .582 ซ่ึงมีค่า
มากกว่านยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศ 
สถานภาพ อาชีพ รายได ้และภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนัจะมีปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัดา้นวฒันธรรมและวิถีชีวิตไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ี ปัจจยั
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ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ และระดบัการศึกษา มีค่า Sig. เท่ากบั .022 และ .032 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่
นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุและระดบั
การศึกษาแตกต่างกนั จะมีปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขต
ตล่ิงชันด้านวฒันธรรมและวิถีชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างของช่วงอายุและระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ จะไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.28 และ
ตารางท่ี 4.29 
 
ตารางท่ี 4.28  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทาง

มาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นวฒันธรรมและวถีิชีวติเป็นรายคู่ระหวา่งช่วงอาย ุ 
 

อายุ Mean ต า่กว่า 25 ปี 25 - 34 ปี 35 - 44 ปี 45 - 54 ปี 55 ปีขึน้ไป 

ต า่กว่า 25 ปี 4.03 - -.08472 .14571 .03744 .18315 
25 - 34 ปี 4.11 - - .23043* .12215 .26787* 
35 - 44 ปี 3.88 - - - -.10828 .03744 
45 - 54 ปี 3.99 - - - - .14571 

55 ปีขึน้ไป 3.84 - - - - - 
 
หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.28 ผลจากการเปรียบเทียบภายหลัง พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุ
ต่างกนัจะมีปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชันด้าน
วฒันธรรมและวิถีชีวิตแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 2 คู่ท่ีแตกต่างกนั 
ไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 คือ ช่วงอายุระหวา่ง 25 - 34 ปี กบั ช่วงอายุระหวา่ง 35 - 44 ปี และคู่ท่ี 2 คือ ช่วงอายุ
ระหวา่ง 25 - 34 ปี กบั ช่วงอายุ 55 ปีข้ึนไป โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุระหวา่ง 25 - 34 ปี ( x = 
4.11) มีค่าเฉล่ียของปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั
ดา้นวฒันธรรมและวิถีชีวิตมากกวา่ค่าเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุระหวา่ง 35 - 44 ปี ( x  = 
3.8851) และช่วงอาย ุ55 ปีข้ึนไป ( x = 3.84)  
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ตารางท่ี 4.29  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทาง  
มาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชันด้านวฒันธรรมและวิถีชีวิตเป็นรายคู่ระหว่างระดับ
การศึกษา  

 

ระดบัการศึกษา Mean 
มธัยมศึกษา
ตอนต้น 

หรือต า่กว่า 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย / 

ปวช. 

ปวส. / 
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 

มธัยมศึกษาตอนต้น
หรือต า่กว่า 

3.95 - -.26923* -.14209 -.01428 -.06026 

มธัยมศึกษาตอน
ปลาย / ปวช. 

4.22 - - .12714 .25495* .20897* 

ปวส. / อนุปริญญา 4.09 - - - .12782 .08184 
ปริญญาตรี 3.96 - - - - -.04598 

สูงกว่าปริญญาตรี 4.01 - - - - - 
 
หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.29 ผลจากการเปรียบเทียบภายหลัง พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกนัมีปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั
ดา้นวฒันธรรมและวิถีชีวิตแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 3 คู่ท่ีแตกต่าง
กนั ไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากวา่ กบัระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คู่ท่ี 
2 คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. กบัระดบัปริญญาตรี และคู่ท่ี 3 คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. กบัระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้หรือต ่ากว่า ( x = 3.95) มีค่าเฉล่ียของปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมา
เท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัดา้นวฒันธรรมและวิถีชีวิตน้อยกวา่ค่าเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบั
การศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ( x = 4.22) 
 ในขณะท่ี นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ( x = 
4.22) มีค่าเฉล่ียของปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั
ดา้นวฒันธรรมและวิถีชีวิตมากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ( x = 3.96) 
และในระดบัท่ีสูงกวา่ปริญญาตรี ( x = 4.01) 
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ตารางท่ี 4.30  ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียว
ตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นราคา สินคา้และบริการ จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ด้านราคา สินค้าและบริการ 

x  S.D. T Sig. ผลทดสอบ 

เพศ 
ชาย 4.13 .515 

.006 .939 ไม่แตกต่าง 
หญิง 4.14 .492 

 x  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อาย ุ

ต ่ากวา่ 25 ปี 4.28 .451 

4.506 .001* แตกต่างกนั 
25 - 34 ปี 4.12 .474 
35 - 44 ปี 4.03 .461 
45 - 54 ปี 4.06 .600 
55 ปีข้ึนไป 4.01 .555 

สถานภาพ 
โสด 4.19 .482 

2.894 .057 ไม่แตกต่าง แต่งงาน / อยูด่ว้ยกนั 4.06 .492 
หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 4.06 .660 

ระดบั
การศึกษา 

มธัยมศึกษาตอนตน้ หรือต ่ากวา่ 4.07 .513 

1.753 .138 ไม่แตกต่าง 
มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 4.30 .511 
ปวส. / อนุปริญญา 4.11 .566 
ปริญญาตรี 4.13 .485 
สูงกวา่ปริญญาตรี 4.11 .484 

อาชีพ 

นกัวชิาชีพระดบัสูง 4.07 .524 

1.220 .299 ไม่แตกต่าง 

ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการระดบัล่าง  4.09 .497 
ผูท้  างานในส านกังาน 4.16 .481 
ช่างฝีมือระดบักลางและระดบัสูง  4.25 .475 
เกษตรกร  3.81 .426 
ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ 4.19 .499 

รายได ้
10,000 บาท หรือต ่ากวา่ 4.18 .500 

1.764 .119 ไม่แตกต่าง 
10,001 - 15,000 บาท 4.22 .491 
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ตารางท่ี 4.30  (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ด้านราคา สินค้าและบริการ 

x  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

 

15,001 - 20,000 บาท 4.15 .535 

   
20,001 - 25,000 บาท 4.02 .394 
25,001 - 30,000 บาท 4.16 .436 
30,001 บาทข้ึนไป 4.03 .535 

ภูมิล าเนา 
กรุงเทพมหานคร 4.12 .501 

1.938 .145 ไม่แตกต่าง ภาคกลาง 4.27 .462 
ภาคอ่ืนๆ 4.25 .500 

 

หมายเหตุ:  * ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.30 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชันด้านราคา สินค้าและบริการจ าแนกตามปัจจัย
ประชากรศาสตร์ด้วยค่ าสถิ ติ  T-test และ F-test (ANOVA)  ผลการวิ เคราะห์  พบว่า  ปัจจัย
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และภูมิล าเนา มีค่า Sig. เท่ากบั 
.145 , .057 , .138 , .299 , .119 , .939 ซ่ึงมีค่ามากกวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐาน
หลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และภูมิล าเนาท่ี
แตกต่างกนั จะมีปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัดา้น
ราคา สินคา้และบริการไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ี ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ มีค่า Sig. เท่ากบั 
.001 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียว
ท่ีมีอายุแตกต่างกนั จะมีปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิง
ชนัดา้นราคา สินคา้และบริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของช่วงอายเุป็นรายคู่ จะไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.31 
 
 
 
 

DPU



 

145 

ตารางท่ี 4.31  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทาง    
 มาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นราคา สินคา้และบริการเป็นรายคู่ระหวา่งช่วงอาย ุ 
 

อายุ Mean ต า่กว่า 25 ปี 25 - 34 ปี 35 - 44 ปี 45 - 54 ปี 55 ปีขึน้ไป 

ต า่กว่า 25 ปี 4.28 - .16454 .25444* .22462 .27033 
25 - 34 ปี 4.12 - - .08991 .06008 .10579 
35 - 44 ปี 4.03 - - - -.02983 .01589 
45 - 54 ปี 4.06 - - - - .04571 

55 ปีขึน้ไป 4.01 - - - - - 
 

หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.31 ผลจากการเปรียบเทียบภายหลงั พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุต่าง 
กนัจะมีปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชันดา้นราคา 
สินคา้และบริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 1 คู่ท่ีแตกต่างกนั คือ 
ช่วงอายุ ต  ่ากวา่ 25 ปี กบัช่วงอายุระหวา่ง 35 - 44 ปี โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 25 ปี ( x = 
4.28) มีค่าเฉล่ียของปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั
ดา้นราคา สินคา้และบริการมากกวา่ค่าเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุระหวา่ง 35 - 44 ปี ( x = 
4.03)  
 
ตารางท่ี 4.32  ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียว 

   ตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

x  S.D. T Sig. ผลทดสอบ 

เพศ 
ชาย 3.56 .566 

.234 .629 ไม่แตกต่าง 
หญิง 3.59 .574 
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ตารางท่ี 4.32  (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

x  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อาย ุ

ต ่ากวา่ 25 ปี 3.69 .531 

2.380 .051 ไม่แตกต่าง 
25 - 34 ปี 3.55 .517 
35 - 44 ปี 3.50 .599 
45 - 54 ปี 3.45 .742 
55 ปีข้ึนไป 3.61 .529 

สถานภาพ 
โสด 3.58 .528 

.797 .451 ไม่แตกต่าง แต่งงาน / อยูด่ว้ยกนั 3.60 .568 
หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 3.44 .947 

ระดบั
การศึกษา 

มธัยมศึกษาตอนตน้ หรือต ่ากวา่ 3.58 .737 

.553 .697 ไม่แตกต่าง 
มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 3.62 .554 
ปวส. / อนุปริญญา 3.69 .575 
ปริญญาตรี 3.58 .560 
สูงกวา่ปริญญาตรี 3.51 .465 

อาชีพ 

นกัวชิาชีพระดบัสูง 3.56 .544 

1.880 .097 ไม่แตกต่าง 

ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการระดบัล่าง  3.66 .590 
ผูท้  างานในส านกังาน 3.47 .656 
ช่างฝีมือระดบักลางและระดบัสูง  3.63 .434 
เกษตรกร  3.37 .520 
ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ 3.67 .501 

รายได ้

10,000 บาท หรือต ่ากวา่ 3.67 .498 

1.866 .099 ไม่แตกต่าง 

10,001 - 15,000 บาท 3.59 .591 
15,001 - 20,000 บาท 3.43 .786 
20,001 - 25,000 บาท 3.44 .434 
25,001 - 30,000 บาท 3.53 .622 
30,001 บาทข้ึนไป 3.60 .542 
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ตารางท่ี 4.32  (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

x  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

ภูมิล าเนา 
กรุงเทพมหานคร 3.57 .577 

1.557 .212 ไม่แตกต่าง ภาคกลาง 3.57 .541 
ภาคอ่ืนๆ 3.90 .411 

 
หมายเหตุ:  * ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.32 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชันด้านการส่งเสริมการตลาดจ าแนกตามปัจจัย
ประชากรศาสตร์ด้วยค่าสถิติ  T-test และ F-test (ANOVA)  ผลการวิ เคราะห์  พบว่า  ปัจจัย
ประชากรศาสตร์ทุกตวั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และภูมิล าเนา มีค่า 
Sig. เท่ากบั .629 , .051, .451 , .697 , .097 , .099 , .212 ซ่ึงมีค่ามากกวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึง
ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายได้ และภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนั จะมีปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียว
ตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  

 
ตารางท่ี 4.33  ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียว 

ตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นความตอ้งการส่วนบุคคล จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ด้านความต้องการส่วนบุคคล 

x  S.D. T Sig. ผลทดสอบ 

เพศ 
ชาย 4.07 .572 

.028 .868 ไม่แตกต่าง 
หญิง 4.10 .579 
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ตารางท่ี 4.33  (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ด้านความต้องการส่วนบุคคล 

x  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อาย ุ

ต ่ากวา่ 25 ปี 4.18 .576 

1.265 .283 ไม่แตกต่าง 
25 - 34 ปี 4.07 .588 
35 - 44 ปี 4.01 .562 
45 - 54 ปี 4.05 .582 
55 ปีข้ึนไป 4.02 .541 

สถานภาพ 
โสด 4.11 .569 

1.008 .366 ไม่แตกต่าง แต่งงาน / อยูด่ว้ยกนั 4.08 .578 
หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 3.93 .646 

ระดบั
การศึกษา 

มธัยมศึกษาตอนตน้ หรือต ่ากวา่ 3.98 .618 

1.360 .247 ไม่แตกต่าง 
มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 4.23 .582 
ปวส. / อนุปริญญา 4.13 .531 
ปริญญาตรี 4.07 .571 
สูงกวา่ปริญญาตรี 4.10 .565 

อาชีพ 

นกัวชิาชีพระดบัสูง 4.01 .558 

.660 .654 ไม่แตกต่าง 

ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการระดบัล่าง  4.05 .649 
ผูท้  างานในส านกังาน 4.13 .564 
ช่างฝีมือระดบักลางและระดบัสูง  4.23 .463 
เกษตรกร  4.18 .590 
ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ 4.10 .586 

รายได ้

10,000 บาท หรือต ่ากวา่ 4.11 .615 

.765 .576 ไม่แตกต่าง 

10,001 - 15,000 บาท 4.16 .574 
15,001 - 20,000 บาท 4.13 .616 
20,001 - 25,000 บาท 4.03 .485 
25,001 - 30,000 บาท 3.96 .501 
30,001 บาทข้ึนไป 4.03 .555 
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ตารางท่ี 4.33  (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ด้านความต้องการส่วนบุคคล 

x  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

ภูมิล าเนา 
กรุงเทพมหานคร 4.08 .588 

1.974 .140 ไม่แตกต่าง ภาคกลาง 4.22 .469 
ภาคอ่ืนๆ 3.85 .516 

 

หมายเหตุ:  * ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.33 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัดา้นความตอ้งการส่วนบุคคล จ าแนกตามปัจจยั
ประชากรศาสตร์ด้วยค่าสถิติ  T-test และ F-test (ANOVA)  ผลการวิ เคราะห์  พบว่า  ปัจจัย
ประชากรศาสตร์ทุกตวั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และภูมิล าเนา มีค่า 
Sig. เท่ากบั .868 , .283 , .366, .247 , .654 , .576 , .140 ซ่ึงมีค่ามากกวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึง
ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายได ้และภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนัจะมีปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาด
น ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 สรุปผลจากการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั (ตารางท่ี 4.20 - 4.33) ผูว้ิจยัสามารถสรุปผลการทดสอบ
สมมติฐานการวจิยัไดว้า่ ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิง
ชนัในภาพรวม พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั กล่าวคือ 
นักท่องเท่ียวท่ีมีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันจะมีปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และภูมิล าเนาไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ทั้งน้ี เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น จะสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยัไดด้งัน้ี 1) ดา้นสถานท่ีและ
การเข้าถึงแหล่ง พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีว่า 
นักท่องเท่ียวท่ีมีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันจะมีปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และภูมิล าเนา ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั 2) ดา้นส่ิง
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อ านวยความสะดวก พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีว่า 
นักท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน จะมีปัจจัยส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และภูมิล าเนา ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั 3) ดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ และอายุ เป็นไปตาม
สมมติฐานการวจิยัท่ีวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั จะมีปัจจยัส าคญัท่ี
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชันแตกต่างกัน ส่วนปัจจัย
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ และภูมิล าเนา ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั 4) ดา้นวฒันธรรมและวิถีชีวิต พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ และ
ระดบัการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ี
แตกต่างกนั จะมีปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชัน
แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ สถานภาพ อาชีพ รายได้ และภูมิล าเนาไม่
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั 5) ดา้นราคา สินคา้และบริการ พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ 
อาย ุเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัท่ีวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัจะ
มีปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัแตกต่างกนั ส่วน
ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และภูมิล าเนาไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานการวจิยั ในขณะท่ีดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นความตอ้งการส่วนบุคคล พบวา่ 
ปัจจัยประชากรศาสตร์ทุกตวั ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และ
ภูมิล าเนาไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

151 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั จะมีความ
คาดหวงัและความพึงพอใจในการท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัท่ีแตกต่างกนั 
 ในการทดสอบสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2 มีตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได ้และภูมิล าเนา และตวัแปรตาม คือ ความคาดหวงัและ
ความพึงพอใจโดยรวมในการท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั 
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งัน้ี 
 H0  : นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั จะมีความคาดหวงัและ
ความพึงพอใจในการท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั ไม่แตกต่างกนั 
 H1  : นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั จะมีความคาดหวงัและ
ความพึงพอใจในการท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั แตกต่างกนั 
 ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ผูว้ิจยัใช้ค่าสถิติ Independent Samples t-test และ
ค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 และจะ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แทน 
 ทั้งน้ี การวิเคราะห์สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการทดสอบสมมติฐานไวด้งั
ตารางท่ี 4.34 - 4.69 
 
ตารางท่ี 4.34  ผลการทดสอบสมมติฐานของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาด

น ้าในเขตตล่ิงชนัในภาพรวม จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ความคาดหวงัในภาพรวม 

x  S.D. T Sig. ผลทดสอบ 

เพศ 
ชาย 3.44 .585 

3.330 .069 ไม่แตกต่าง 
หญิง 3.53 .652 

 x  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อาย ุ

ต ่ากวา่ 25 ปี 3.52 .608 

2.317 .057 ไม่แตกต่าง 
25 - 34 ปี 3.44 .544 
35 - 44 ปี 3.44 .750 
45 - 54 ปี 3.73 .721 
55 ปีข้ึนไป 3.40 .627 
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ตารางท่ี 4.34  (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ความคาดหวงัในภาพรวม 

x  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

สถานภาพ 
โสด 3.46 .627 

1.103 .333 ไม่แตกต่าง แต่งงาน / อยูด่ว้ยกนั 3.55 .625 
หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 3.60 .730 

ระดบั
การศึกษา 

มธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากวา่ 3.51 .604 

2.901 .022* แตกต่างกนั 
มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 3.70 .574 
ปวส. / อนุปริญญา 3.65 .595 
ปริญญาตรี 3.48 .625 
สูงกวา่ปริญญาตรี 3.34 .695 

อาชีพ 

นกัวชิาชีพระดบัสูง 3.41 .666 

1.079 .371 ไม่แตกต่าง 

ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการระดบัล่าง  3.51 .571 
ผูท้  างานในส านกังาน 3.48 .675 
ช่างฝีมือระดบักลางและระดบัสูง  3.41 .457 
เกษตรกร  3.21 .250 
ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ 3.59 .616 

รายได ้

10,000 บาท หรือต ่ากวา่ 3.45 .535 

.685 .635 ไม่แตกต่าง 

10,001 - 15,000 บาท 3.50 .632 
15,001 - 20,000 บาท 3.55 .647 
20,001 - 25,000 บาท 3.41 .740 
25,001 - 30,000 บาท 3.51 .687 
30,001 บาทข้ึนไป 3.59 .702 

ภูมิล าเนา 
กรุงเทพมหานคร 3.49 .600 

8.171 .000* แตกต่างกนั ภาคกลาง 3.70 .737 
ภาคอ่ืนๆ 2.82 .796 

 

หมายเหตุ:  * ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
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จากตารางท่ี 4.34 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ขอ้ท่ี 2 ดว้ยค่าสถิติ T-test และ F-test (ANOVA) ของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียว
ตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัในภาพรวมกบัปัจจยัประชากรศาสตร์ ผลการวเิคราะห์สรุปไดด้งัน้ี 
 ดา้นความคาดหวงั พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และ
รายได ้มีค่า Sig. เท่ากบั .069 , .057 , .333 , .371 , .635 ซ่ึงมีค่ามากกวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึง
ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ ท่ี
แตกต่างกนั จะมีความคาดหวงัในการท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชันไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัประชากรศาสตร์ ได้แก่ ระดบั
การศึกษา และภูมิล าเนา มีค่า Sig. เท่ากบั .022 , .000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษา และภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนั 
จะมีความคาดหวงัในการท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัแตกต่างกนั ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างของระดบัการศึกษาและภูมิล าเนาเป็นรายคู่ จะไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.35 - 4.36 
 
ตารางท่ี 4.35  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อการเดินทาง 

 มาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัในภาพรวมเป็นรายคู่ระหวา่งระดบัการศึกษา  
 

ระดบัการศึกษา Mean 
มธัยมศึกษา
ตอนต้น 

หรือต า่กว่า 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย / 

ปวช. 

ปวส. / 
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 

มธัยมศึกษาตอนต้น
หรือต า่กว่า 

3.51 - -.19406 -.14336 .03484 .17168 

มธัยมศึกษาตอน
ปลาย / ปวช. 

3.70 - - .05070 .22889 .36573* 

ปวส. / อนุปริญญา 3.65 - - - .17819 .31503 
ปริญญาตรี 3.48 - - - - .13684 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.34 - - - - - 
สูงกว่าปริญญาตรี 3.34 - - - - - 

 
หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.35 ผลจากการเปรียบเทียบภายหลัง พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกนัจะมีความคาดหวงัในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ซ่ึงพบ 1 คู่ท่ีแตกต่างกนั คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. กบัระดบัสูงกว่าปริญญาตรี โดย
นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ( x = 3.70) มีค่าเฉล่ียของ
ความคาดหวงัในภาพรวมมากกว่าค่าเฉล่ียของนักท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาในระดบัสูงกว่า
ปริญญาตรี ( x = 3.34) 
 
ตารางท่ี 4.36  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อการเดินทาง 

 มาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัในภาพรวมเป็นรายคู่ระหวา่งภูมิล าเนา  
 

ภูมิล าเนา Mean กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคอืน่ๆ** 

กรุงเทพมหานคร 3.49 - -.20202 .67609* 
ภาคกลาง 3.70 - - .87812* 
ภาคอืน่ๆ 2.82 - - - 

 
หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 

** ภาคอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต ้
 

จากตารางท่ี 4.36 แสดงผลจากการเปรียบเทียบภายหลงั พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนา 
ต่างกนัจะมีความคาดหวงัในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 2 คู่ท่ี
แตกต่างกนั ไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 คือกรุงเทพมหานครกบัภาคอ่ืนๆ และคู่ท่ี 2 ภาคกลางกบัภาคอ่ืนๆ โดย
นกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาในกรุงเทพมหานคร ( x = 3.49) มีค่าเฉล่ียของความคาดหวงัในภาพรวม
มากกว่าค่าเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาในภาคอ่ืนๆ ( x = 2.82) ในขณะท่ี นกัท่องเท่ียวท่ีมี
ภูมิล าเนาในภาคกลาง ( x = 3.70) มีค่าเฉล่ียของความคาดหวงัในภาพรวมมากกว่าค่าเฉล่ียของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาในภาคอ่ืนๆ ( x = 2.82) เช่นเดียวกนั 
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ตารางท่ี 4.37  ผลการทดสอบสมมติฐานของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียว 
   ตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัในภาพรวม จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ความพงึพอใจในภาพรวม 

x  S.D. T Sig. ผลทดสอบ 

เพศ 
ชาย 3.51 .401 

10.15 .002* แตกต่างกนั 
หญิง 3.58 .563 

 x  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อาย ุ

ต ่ากวา่ 25 ปี 3.77 .486 

9.937 .000* แตกต่างกนั 
25 - 34 ปี 3.41 .450 
35 - 44 ปี 3.49 .466 
45 - 54 ปี 3.54 .637 
55 ปีข้ึนไป 3.41 .516 

สถานภาพ 
โสด 3.59 .522 

2.311 .100 ไม่แตกต่าง แต่งงาน / อยูด่ว้ยกนั 3.48 .513 
หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 3.62 .473 

ระดบั
การศึกษา 

มธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากวา่ 3.68 .561 

9.205 .000* แตกต่างกนั 
มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 3.90 .513 
ปวส. / อนุปริญญา 3.59 .436 
ปริญญาตรี 3.46 .509 
สูงกวา่ปริญญาตรี 3.46 .410 

อาชีพ 

นกัวชิาชีพระดบัสูง 3.47 .425 

5.926 .000* แตกต่างกนั 

ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการระดบัล่าง  3.35 .492 
ผูท้  างานในส านกังาน 3.52 .531 
ช่างฝีมือระดบักลางและระดบัสูง  3.49 .469 
เกษตรกร  3.39 .334 
ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ 3.74 .537 
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ตารางท่ี 4.37  (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ความพงึพอใจในภาพรวม 

x  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

รายได ้

10,000 บาท หรือต ่ากวา่ 3.67 .476 

4.295 .001* แตกต่างกนั 

10,001 - 15,000 บาท 3.58 .552 
15,001 - 20,000 บาท 3.61 .549 
20,001 - 25,000 บาท 3.54 .417 
25,001 - 30,000 บาท 3.38 .395 
30,001 บาทข้ึนไป 3.35 .555 

ภูมิล าเนา 
กรุงเทพมหานคร 3.67 .476 

4.295 .001* แตกต่างกนั ภาคกลาง 3.58 .552 
ภาคอ่ืนๆ 3.61 .549 

 
จากตารางท่ี 4.37 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั

ขอ้ท่ี 2 ดว้ยค่าสถิติ T-test และ F-test (ANOVA) ของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียว
ตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัในภาพรวมกบัปัจจยัประชากรศาสตร์ ผลการวเิคราะห์สรุปไดด้งัน้ี 

ดา้นความพึงพอใจ พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ สถานภาพ และภูมิล าเนา มีค่า 
Sig. เท่ากบั .100 , .755 ซ่ึงมีค่ามากกวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 
กล่าวคือ นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพ และภูมิล าเนา ท่ีแตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในการ
ท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ี
นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายได ้มีค่า Sig. 
เท่ากบั .002 , .000 , .000 , .000 , .001 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายได ้ท่ีแตกต่างกนั จะมี
ความพึงพอใจในการท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัแตกต่างกนั โดยนกัท่องเท่ียวเพศชาย ( x = 
3.51) มีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจในการเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนันอ้ยกว่าเพศหญิง 
( x  = 3.58) ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ป็นรายคู่ 
จะไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.38 - 4.41 
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ตารางท่ี 4.38  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการเดินทาง 
 มาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัในภาพรวมเป็นรายคู่ระหวา่งช่วงอาย ุ 

 
อายุ Mean ต า่กว่า 25 ปี 25 - 34 ปี 35 - 44 ปี 45 - 54 ปี 55 ปีขึน้ไป 

ต า่กว่า 25 ปี 3.77 - .36176* .28441* .23385 .36359* 
25 - 34 ปี 3.41 - - -.07735 -.12791 .00183 
35 - 44 ปี 3.49 - - - -.05056 .07918 
45 - 54 ปี 3.54 - - - - .12974 

55 ปีขึน้ไป 3.41 - - - - - 
 

หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.37 ผลจากการเปรียบเทียบภายหลงั พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุต่างกนัจะ

มีความพึงพอใจในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 3 คู่ท่ีแตกต่างกนั 
คือ อายตุ  ่ากวา่ 25 ปี กบั ช่วงอายรุะหวา่ง 25 - 34 ปี กบั ช่วงอายรุะหวา่ง 35 - 44 ปี และช่วงอายุ 55 ปีข้ึน
ไป โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 25 ปี ( x = 3.77) มีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจในภาพรวมมากกวา่ทั้ง
ค่าเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุระหวา่ง 25 - 34 ปี ( x = 3.41) และช่วงอายุระหวา่ง 35 - 44 ปี ( x = 
3.49) และช่วงอาย ุ55 ปีข้ึนไป ( x = 3.41) 
 
ตารางท่ี 4.39  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการเดินทาง 

 มาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัในภาพรวมเป็นรายคู่ระหวา่งระดบัการศึกษา  
 

ระดบัการศึกษา Mean 
มธัยมศึกษา
ตอนต้น 

หรือต า่กว่า 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย / 

ปวช. 

ปวส. / 
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 

มธัยมศึกษาตอนต้น
หรือต า่กว่า 

3.68 - -.22115 .08348 .21301 .21014 

มธัยมศึกษาตอน
ปลาย / ปวช. 

3.90 - - .30463 .43416* .43129* 

ปวส. / อนุปริญญา 3.59 - - - .12953 .12666 
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ตารางท่ี 4.39  (ต่อ) 
 

ระดบัการศึกษา Mean 
มธัยมศึกษา
ตอนต้น 

หรือต า่กว่า 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย / 

ปวช. 

ปวส. / 
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 3.46 - - - - -.00287 
สูงกว่าปริญญาตรี 3.46 - - - - - 

 
หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.39 ผลจากการเปรียบเทียบภายหลัง พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกนัจะมีความพึงพอใจในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ซ่ึงพบ 2 คู่ท่ีแตกต่างกนั คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. กบัระดบัปริญญาตรี และคู่ท่ี 2 คือ 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. กบั ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษา
ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. ( x = 3.90) มีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจในภาพรวมมากกวา่
ค่าเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ( x = 3.46) และระดบัสูงกว่า
ปริญญาตรี ( x = 3.46) 

 
ตารางท่ี 4.40  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการเดินทาง 

 มาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัในภาพรวมเป็นรายคู่ระหวา่งอาชีพ  
 

อาชีพ Mean 
นักวชิาชีพ
ระดบัสูง 

ผู้บริหารและ
ผู้จดัการ
ระดบัล่าง 

ผู้ท างานใน
ส านักงาน 

ช่างฝีมอื
ระดบักลาง
และระดบัสูง 

เกษตรกร 
ผู้ไม่ได้
ประกอบ
อาชีพ 

นักวชิาชีพ
ระดบัสูง 

3.47 - .12462 -.04100 -.01531 .08161 -.26814* 

ผู้บริหารและ
ผู้จดัการระดบั

ล่าง 
3.35 - - -.16561 -.13993 -.04300 -.39275* 

ผู้ท างานใน
ส านักงาน 

3.52 - - - .02568 .12261 -.22714* 
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ตารางท่ี 4.40  (ต่อ) 
 

อาชีพ Mean 
นักวชิาชีพ
ระดบัสูง 

ผู้บริหารและ
ผู้จดัการ
ระดบัล่าง 

ผู้ท างานใน
ส านักงาน 

ช่างฝีมอื
ระดบักลาง
และระดบัสูง 

เกษตรกร 
ผู้ไม่ได้
ประกอบ
อาชีพ 

ช่างฝีมอื
ระดบักลางและ

ระดบัสูง 
3.49 - - - - .09693 -.25282 

เกษตรกร 3.39 - - - - - -.34975 

ผู้ไม่ได้
ประกอบอาชีพ 

3.74 - - - - - - 

 
หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.40 ผลจากการเปรียบเทียบภายหลงั พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพต่างกนั
จะมีความพึงพอใจในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 3 คู่ท่ีแตก 
ต่างกนัได้แก่ คู่ท่ี 1 คือ นักวิชาชีพระดบัสูง กบัผูไ้ม่ได้ประกอบอาชีพ คู่ท่ี 2 คือ ผูบ้ริหารและ
ผูจ้ดัการระดบัล่าง กบั ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ และคู่ท่ี 3 ผูท้  างานในส านกังาน กบัผูไ้ม่ไดป้ระกอบ
อาชีพ โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีไม่ไดป้ระกอบอาชีพ ( x = 3.74) มีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจในภาพ 
รวมมากกว่าค่าเฉล่ียของนักท่องเท่ียวท่ีมีมีอาชีพนักวิชาชีพระดบัสูง ( x = 3.47) ผูบ้ริหารและ
ผูจ้ดัการระดบัล่าง ( x = 3.35) และผูท้  างานในส านกังาน ( x = 3.52) 
 
ตารางท่ี 4.41  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการเดินทาง 

 มาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัในภาพรวมเป็นรายคู่ระหวา่งรายได ้ 
 

รายได้ Mean 
10,000 
บาท หรือ
ต า่กว่า 

10,001 - 
15,000 
บาท 

15,001 - 
20,000 
บาท 

20,001 - 
25,000 
บาท 

25,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 
บาทขึน้ไป 

10,000 บาท 
หรือต า่กว่า 

3.67 - .09238 .05380 .12680 .28799 .31402* 
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ตารางท่ี 4.41  (ต่อ) 
 

รายได้ Mean 
10,000 
บาท หรือ
ต า่กว่า 

10,001 - 
15,000 
บาท 

15,001 - 
20,000 
บาท 

20,001 - 
25,000 
บาท 

25,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 
บาทขึน้ไป 

10,001 - 
15,000 บาท 

3.58 - - -.03858 .03442 .19561 .22165 

15,001 - 
20,000 บาท 

3.61 - - - .07300 .23419 .26023 

20,001 - 
25,000 บาท 

3.54 - - - - .16119 .18723 

25,001 - 
30,000 บาท 

3.38 - - - - - .02604 

30,001 บาท  
ขึน้ไป 

3.35 - - - - - - 

 
หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.41 ผลจากการเปรียบเทียบภายหลงั พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต่้างกนั
จะมีความพึงพอใจภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 1 คู่ท่ีแตกต่าง
กนั คือ รายได ้10,000 บาทหรือต ่ากวา่ กบั 30,001 บาทข้ึนไป โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้10,000 
บาทหรือต ่ากวา่ ( x = 3.67) มีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจในภาพรวมมากกวา่ค่าเฉล่ียของนกัท่องเท่ียว
ท่ีมีรายได ้30,001 บาทข้ึนไป ( x = 3.35) 
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ตารางท่ี 4.42  ผลการทดสอบสมมติฐานของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้า
ในเขตตล่ิงชนัดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียว จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ความคาดหวงัด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว 

x  S.D. T Sig. ผลทดสอบ 

เพศ 
ชาย 3.34 .760 

.530 .467 ไม่แตกต่าง 
หญิง 3.48 .731 

 x  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อาย ุ

ต ่ากวา่ 25 ปี 3.51 .713 

3.142 .015* แตกต่างกนั 
25 - 34 ปี 3.31 .704 
35 - 44 ปี 3.32 .886 
45 - 54 ปี 3.69 .755 
55 ปีข้ึนไป 3.45 .610 

สถานภาพ 
โสด 3.39 .758 

1.425 .242 ไม่แตกต่าง แต่งงาน / อยูด่ว้ยกนั 3.53 .717 
หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 3.43 .695 

ระดบั
การศึกษา 

มธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากวา่ 3.50 .744 

2.099 .080 ไม่แตกต่าง 
มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 3.66 .752 
ปวส. / อนุปริญญา 3.56 .630 
ปริญญาตรี 3.39 .723 
สูงกวา่ปริญญาตรี 3.32 .807 

อาชีพ 

นกัวชิาชีพระดบัสูง 3.35 .788 

1.567 .168 ไม่แตกต่าง 

ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการระดบัล่าง  3.39 .770 
ผูท้  างานในส านกังาน 3.39 .686 
ช่างฝีมือระดบักลางและระดบัสูง  3.26 .731 
เกษตรกร  3.50 .707 
ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ 3.58 .743 
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ตารางท่ี 4.42  (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ความคาดหวงัด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว 

x  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

รายได ้

10,000 บาท หรือต ่ากวา่ 3.50 .638 

2.132 .061 ไม่แตกต่าง 

10,001 - 15,000 บาท 3.40 .769 
15,001 - 20,000 บาท 3.52 .714 
20,001 - 25,000 บาท 3.24 .909 
25,001 - 30,000 บาท 3.10 .838 
30,001 บาทข้ึนไป 3.54 .739 

ภูมิล าเนา 
กรุงเทพมหานคร 3.41 .727 

5.352 .005* แตกต่างกนั ภาคกลาง 3.73 .811 
ภาคอ่ืนๆ 3.00 .666 

 
หมายเหตุ:  * ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.42 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ขอ้ท่ี 2 ดว้ยค่าสถิติ T-test และ F-test (ANOVA) ของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียว
ตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียว กบัปัจจยัประชากรศาสตร์ ผลการวิเคราะห์สรุป
ไดด้งัน้ี 
 ดา้นความคาดหวงั พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายได ้มีค่า Sig. เท่ากบั .467 , .242 , .080 , .168 , .061 ซ่ึงมีค่ามากกวา่นยัส าคญัทางสถิติ
(0.05) จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ท่ีแตกต่างกนั จะมีความคาดหวงัในดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุ
และภูมิล าเนา มีค่า Sig. เท่ากบั .005 , .015 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาย ุและภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนัจะมีความคาดหวงัใน
ดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียวแตกต่างกนั ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของอายุและภูมิล าเนา
เป็นรายคู่ จะไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.43 - 4.44 
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ตารางท่ี 4.43  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อการเดินทาง 
 มาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็นรายคู่ระหวา่งช่วงอาย ุ 

 
อายุ Mean ต า่กว่า 25 ปี 25 - 34 ปี 35 - 44 ปี 45 - 54 ปี 55 ปีขึน้ไป 

ต า่กว่า 25 ปี 3.51 - .20821* .19164 -.17077 .06209 
25 - 34 ปี 3.31 - - -.01656 -.37898* -.14612 
35 - 44 ปี 3.32 - - - -.36241* -.12956 
45 - 54 ปี 3.69 - - - - .23286 

55 ปีขึน้ไป 3.45 - - - - - 
 
หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.43 ผลจากการเปรียบเทียบภายหลงั พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุ
ต่างกนัจะมีความคาดหวงัดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซ่ึงพบ 3 คู่ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 คือ อายุต  ่ากวา่ 25 ปี กบั ช่วงอายุระหวา่ง 25 - 34 ปี คู่ท่ี 2 
คือ ช่วงอายุระหวา่ง 25 - 34 ปี กบั ช่วงอายุระหวา่ง 45 - 54 ปี และคู่ท่ี 3 คือ ช่วงอายุระหวา่ง 35 - 44 
ปี กบั ช่วงอายุระหวา่ง 45 - 54 ปี โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 25 ปี ( x = 3.51) มีค่าเฉล่ียของ
ความคาดหวงัดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียวมากกวา่ค่าเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุระหวา่ง 25 - 
34 ปี ( x = 3.31) ในขณะท่ี นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุระหวา่ง 45 - 54 ปี ( x = 3.69) มีค่าเฉล่ียของ
ความคาดหวงัในดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียวมากกวา่ค่าเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุระหวา่ง 
25 - 34 ปี ( x = 3.31) และช่วงอายรุะหวา่ง 35 - 44 ปี ( x = 3.32) 
 
ตารางท่ี 4.44  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อการเดินทาง 

 มาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็นรายคู่ระหวา่งภูมิล าเนา  
 

ภูมลิ าเนา Mean กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคอืน่ๆ** 

กรุงเทพมหานคร 3.41 - -.31469* .41787 
ภาคกลาง 3.73 - - .73256* 
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ตารางท่ี 4.44  (ต่อ) 
 

ภูมลิ าเนา Mean กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคอืน่ๆ** 

ภาคอืน่ๆ 3.00 - - - 
 

หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 
** ภาคอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต ้
 
จากตารางท่ี 4.44 ผลจากการเปรียบเทียบภายหลงั พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนา

ต่างกนัจะมีความคาดหวงัดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียวแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซ่ึงพบ 2 คู่ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 คือ กรุงเทพมหานครกบัภาคกลาง และคู่ท่ี 2 ภาคกลาง 
กบัภาคอ่ืนๆ โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาในกรุงเทพมหานคร ( x = 3.41) มีค่าเฉล่ียของความ
คาดหวงัดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียวน้อยกว่าค่าเฉล่ียของนักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาในภาคกลาง 
( x = 3.73) ในขณะท่ี นกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาในภาคกลาง ( x = 3.73) มีค่าเฉล่ียของความคาดหวงั
ดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียวมากกวา่ค่าเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาในภาคอ่ืนๆ ( x = 3.00)  
 
ตารางท่ี 4.45  ผลการทดสอบสมมติฐานของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้า

ในเขตตล่ิงชนัดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียว จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ความพงึพอใจด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว 

x  S.D. T Sig. ผลทดสอบ 

เพศ 
ชาย 3.61 .724 

.219 .640 ไม่แตกต่าง 
หญิง 3.64 .749 

 x  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อาย ุ

ต ่ากวา่ 25 ปี 3.76 .750 

1.900 .110 ไม่แตกต่าง 
25 - 34 ปี 3.59 .768 
35 - 44 ปี 3.62 .517 
45 - 54 ปี 3.53 .835 
55 ปีข้ึนไป 3.44 .735 
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ตารางท่ี 4.45  (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ความพงึพอใจด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว 

x  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

สถานภาพ 
โสด 3.76 .750 

.112 .894 ไม่แตกต่าง แต่งงาน / อยูด่ว้ยกนั 3.59 .768 
หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 3.62 .517 

ระดบั
การศึกษา 

มธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากวา่ 3.53 .835 

4.690 .001* แตกต่างกนั 
มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 3.44 .735 
ปวส. / อนุปริญญา 3.62 .753 
ปริญญาตรี 3.65 .752 
สูงกวา่ปริญญาตรี 3.61 .510 

อาชีพ 

นกัวชิาชีพระดบัสูง 3.68 .671 

2.197 .054 ไม่แตกต่าง 

ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการระดบัล่าง  4.01 .727 
ผูท้  างานในส านกังาน 3.62 .594 
ช่างฝีมือระดบักลางและระดบัสูง  3.56 .760 
เกษตรกร  3.50 .704 
ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ 3.48 .658 

รายได ้

10,000 บาท หรือต ่ากวา่ 3.57 .702 

1.962 .083 ไม่แตกต่าง 

10,001 - 15,000 บาท 3.57 .799 
15,001 - 20,000 บาท 3.76 .562 
20,001 - 25,000 บาท 4.00 .816 
25,001 - 30,000 บาท 3.77 .755 
30,001 บาทข้ึนไป 3.70 .743 

ภูมิล าเนา 
กรุงเทพมหานคร 3.62 .736 

.796 .452 ไม่แตกต่าง ภาคกลาง 3.75 .811 
ภาคอ่ืนๆ 3.50 .527 

 
หมายเหตุ:  * ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
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จากตารางท่ี 4.45 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ขอ้ท่ี 2 ดว้ยค่าสถิติ T-test และ F-test (ANOVA) ของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียว
ตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียว กบัปัจจยัประชากรศาสตร์ ผลการวิเคราะห์สรุป
ไดด้งัน้ี 

ด้านความพึงพอใจ พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 
รายได ้และภูมิล าเนา มีค่า Sig. เท่ากบั .640 , .110 , .894 , .001 , .054 , .083 , .452 ซ่ึงมีค่ามากกวา่
นัยส าคัญทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) กล่าวคือ นักท่องเท่ียวท่ีเพศ อาย ุ
สถานภาพ อาชีพ รายได้ และภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจในด้านทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยั
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา มีค่า Sig. เท่ากบั .001 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่นยัส าคญัทางสถิติ 
(0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมี
ความพึงพอใจในดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียวแตกต่างกนั ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ 
ระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ จะไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.46 
 
ตารางท่ี 4.46  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการเดินทาง 

 มาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็นรายคู่ระหวา่งระดบั  
 การศึกษา  
 

ระดบัการศึกษา Mean 
มธัยมศึกษา
ตอนต้น 

หรือต า่กว่า 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย / 

ปวช. 

ปวส. / 
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 

มธัยมศึกษาตอนต้น
หรือต า่กว่า 

3.68 - -.15385 -.05288 .11831 .18654 

มธัยมศึกษาตอน
ปลาย / ปวช. 

4.01 - - .10096 .27216* .34038* 

ปวส. / อนุปริญญา 3.62 - - - .17120 .23942 
ปริญญาตรี 3.56 - - - - .06823 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.50 - - - - - 
 
หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.46 ผลจากการเปรียบเทียบภายหลงั พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการ 
ศึกษาต่างกนัจะมีความพึงพอใจดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 2 คู่ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. กบัระดบั
ปริญญาตรีและคู่ท่ี 2 คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. กับระดับสูงกว่าปริญญาตรี โดย
นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ( x = 4.01) มีค่าเฉล่ียของความ
พึงพอใจดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียวมากกวา่ค่าเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี ( x = 3.56) และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี ( x = 3.50) 

 
ตารางท่ี 4.47  ผลการทดสอบสมมติฐานของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียว 

    ตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียว จ าแนกตาม  
    ปัจจยัประชากรศาสตร์ 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ความคาดหวงัด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อม 

x  S.D. T Sig. ผลทดสอบ 

เพศ 
ชาย 3.54 .620 

3.333 .069 ไม่แตกต่าง 
หญิง 3.58 .712 

 x  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อาย ุ

ต ่ากวา่ 25 ปี 3.60 .653 

2.659 .033* แตกต่างกนั 
25 - 34 ปี 3.49 .615 
35 - 44 ปี 3.51 .777 
45 - 54 ปี 3.83 .773 
55 ปีข้ึนไป 3.44 .671 

สถานภาพ 
โสด 3.54 .690 

.607 .546 ไม่แตกต่าง แต่งงาน / อยูด่ว้ยกนั 3.60 .661 
หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 3.66 .748 

ระดบั
การศึกษา 

มธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากวา่ 3.57 .619 

2.785 .026* แตกต่างกนั 
มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 3.78 .637 
ปวส. / อนุปริญญา 3.68 .717 
ปริญญาตรี 3.56 .683 
สูงกวา่ปริญญาตรี 3.37 .721 
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ตารางท่ี 4.47  (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ความคาดหวงัด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อม 

x  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อาชีพ 

นกัวชิาชีพระดบัสูง 3.48 .703 

1.057 .384 ไม่แตกต่าง 

ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการระดบัล่าง  3.51 .586 
ผูท้  างานในส านกังาน 3.58 .742 
ช่างฝีมือระดบักลางและระดบัสูง  3.48 .567 
เกษตรกร  3.28 .451 
ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ 3.66 .669 

รายได ้

10,000 บาท หรือต ่ากวา่ 3.51 .611 

.391 .855 ไม่แตกต่าง 

10,001 - 15,000 บาท 3.61 .680 
15,001 - 20,000 บาท 3.57 .665 
20,001 - 25,000 บาท 3.51 .838 
25,001 - 30,000 บาท 3.57 .683 
30,001 บาทข้ึนไป 3.63 .737 

ภูมิล าเนา 
กรุงเทพมหานคร 3.57 .667 

6.137 .002* แตกต่างกนั ภาคกลาง 3.73 .737 
ภาคอ่ืนๆ 2.90 .663 

 
หมายเหตุ:  * ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.47 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ขอ้ท่ี 2 ดว้ยค่าสถิติ T-test และ F-test (ANOVA) ของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
เ ท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชันด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเ ท่ียวกับปัจจัย
ประชากรศาสตร์ ผลการวเิคราะห์สรุปไดด้งัน้ี 
 ด้านความคาดหวงั พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ สถานภาพ อาชีพ และ
รายได ้มีค่า Sig. เท่ากบั .069 , .546 , .384 , .855 ซ่ึงมีค่ามากกวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศ สถานภาพ อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนัจะมี
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ความคาดหวงัในดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา
และภูมิล าเนา มีค่า Sig. เท่ากบั .033 , .026 , .002 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษาและภูมิล าเนาท่ีแตกต่าง
กนั จะมีความคาดหวงัในดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวแตกต่างกนั ทั้งน้ี เม่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างของอาย ุระดบัการศึกษาและภูมิล าเนาเป็นรายคู่ จะไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.48 
- 4.50 
 
ตารางท่ี 4.48  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อการเดินทาง 

 มาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวเป็น 
 รายคู่ระหวา่งช่วงอาย ุ 

 
อายุ Mean ต า่กว่า 25 ปี 25 - 34 ปี 35 - 44 ปี 45 - 54 ปี 55 ปีขึน้ไป 

ต า่กว่า 25 ปี 3.60 - .10056 .08030 -.23143* .15918 
25 - 34 ปี 3.49 - - -.02027 -.33199* .05862 
35 - 44 ปี 3.51 - - - -.31172* .07889 
45 - 54 ปี 3.83 - - - - .39061* 

55 ปีขึน้ไป 3.44 - - - - - 
 

หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.48 ผลจากการเปรียบเทียบภายหลงั พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุ
ต่างกันจะมีความคาดหวงัด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียวแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 4 คู่ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 คือ อายุต  ่ากวา่ 25 ปี กบัช่วง
อายรุะหวา่ง 45 - 54 ปี คู่ท่ี 2 คือ ช่วงอายุระหวา่ง 25 - 34 ปี กบัช่วงอายุระหวา่ง 45 - 54 ปี คู่ท่ี 3 คือ 
ช่วงอายุระหวา่ง 35 - 44 ปี กบัช่วงอายุระหวา่ง 45 - 54 ปี และคู่ท่ี 4 คือ ช่วงอายุระหวา่ง 45 - 54 ปี 
กบัช่วงอายุมากกวา่ 55 ปีข้ึนไป โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 25 ปี ( x = 3.60) ช่วงอายุระหวา่ง 
25 - 34 ปี ( x = 3.49) และช่วงอายุระหวา่ง 35 - 44 ปี ( x = 3.51) มีค่าเฉล่ียของความคาดหวงัดา้น
กายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุระหวา่ง 45 
- 54 ปี ( x = 3.83) เช่นเดียวกบันกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุ 55 ปีข้ึนไป ( x = 3.44) มีค่าเฉล่ียของความ

DPU



 

170 

คาดหวงัในดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวน้อยกว่าค่าเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวท่ีมี
ช่วงอายรุะหวา่ง 45 - 54 ปี ( x = 3.83) เช่นกนั 
 
ตารางท่ี 4.49  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อการเดินทาง 

มาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวเป็น  
รายคู่ระหวา่งระดบัการศึกษา  

 

ระดบัการศึกษา Mean 
มธัยมศึกษา
ตอนต้น 

หรือต า่กว่า 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย / 

ปวช. 

ปวส. / 
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 

มธัยมศึกษาตอนต้น
หรือต า่กว่า 

3.57 - -.20330 -.10760 .01033 .20330 

มธัยมศึกษาตอน
ปลาย / ปวช. 

3.78 - - .09570 .21362* .40659* 

ปวส. / อนุปริญญา 3.68 - - - .11793 .31090 
ปริญญาตรี 3.56 - - - - .19297 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.37 - - - - - 
 
หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.49 ผลจากการเปรียบเทียบภายหลงั พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษา

ต่างกันจะมีความคาดหวงัด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียวแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 2 คู่ ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. กบั ระดบัปริญญาตรี และคู่ท่ี 2 คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. กบัระดบัสูงกวา่
ปริญญาตรี โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ( x = 3.78) มี
ค่าเฉล่ียของความคาดหวงัด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียวมากกว่าค่าเฉล่ียของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ( x = 3.56) และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี ( x = 
3.37) 
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ตารางท่ี 4.50  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อการเดินทาง 
   มาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวเป็น  
   รายคู่ระหวา่งภูมิล าเนา 

 
ภูมลิ าเนา Mean กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคอืน่ๆ** 

กรุงเทพมหานคร 3.57 - -.15988 .67102* 
ภาคกลาง 3.73 - - .83090* 
ภาคอืน่ๆ 2.90 - - - 

 
หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 

** ภาคอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต ้
 

จากตารางท่ี 4.50 ผลจากการเปรียบเทียบภายหลงั พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนา
ต่างกันจะมีความคาดหวงัด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียวแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 2 คู่ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 คือ กรุงเทพมหานครกบัภาค
อ่ืนๆ และคู่ท่ี 2 ภาคกลางกบัภาคอ่ืนๆ โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาในกรุงเทพมหานคร ( x =  
3.57) มีค่าเฉล่ียของความคาดหวงัดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวมากกว่าค่าเฉล่ีย
ของนกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาในภาคอ่ืนๆ ( x = 2.90) ในขณะท่ี นกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาในภาค
กลาง ( x = 3.73) มีค่าเฉล่ียของความคาดหวงัดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวมาก 
กว่าค่าเฉล่ียของนักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาในภาคอ่ืนๆ ( x = 2.90) เช่นเดียวกนั ส าหรับผลการ
เปรียบเทียบความแตกต่างภายหลงัของความพึงพอใจ เป็นดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 4.51  ผลการทดสอบสมมติฐานของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียว 
   ตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียว จ าแนกตามปัจจยั
ประชากรศาสตร์ 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ความพงึพอใจด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อม 

x  S.D. T Sig. ผลทดสอบ 

เพศ 
ชาย 3.71 .543 

1.866 .173 ไม่แตกต่าง 
หญิง 3.79 .643 
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ตารางท่ี 4.51  (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ความพงึพอใจด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อม 

x  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อาย ุ

ต ่ากวา่ 25 ปี 4.02 .505 

9.251 .000* แตกต่างกนั 
25 - 34 ปี 3.64 .587 
35 - 44 ปี 3.61 .608 
45 - 54 ปี 3.73 .731 
55 ปีข้ึนไป 3.56 .640 

สถานภาพ 
โสด 3.82 .602 

3.520 .031* แตกต่างกนั แต่งงาน / อยูด่ว้ยกนั 3.65 .641 
หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 3.85 .498 

ระดบั
การศึกษา 

มธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากวา่ 3.93 .662 

5.129 .000* แตกต่างกนั 
มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 4.04 .549 
ปวส. / อนุปริญญา 3.72 .529 
ปริญญาตรี 3.67 .627 
สูงกวา่ปริญญาตรี 3.74 .527 

อาชีพ 

นกัวชิาชีพระดบัสูง 3.68 .522 

5.850 .000* แตกต่างกนั 

ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการระดบัล่าง  3.44 .669 
ผูท้  างานในส านกังาน 3.79 .657 
ช่างฝีมือระดบักลางและระดบัสูง  3.68 .580 
เกษตรกร  3.64 .473 
ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ 3.95 .559 

รายได ้

10,000 บาท หรือต ่ากวา่ 3.89 .497 

4.538 .000* แตกต่างกนั 

10,001 - 15,000 บาท 3.82 .653 
15,001 - 20,000 บาท 3.82 .564 
20,001 - 25,000 บาท 3.71 .555 
25,001 - 30,000 บาท 3.69 .578 
30,001 บาทข้ึนไป 3.49 .740 
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ตารางท่ี 4.51  (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ความพงึพอใจด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อม 

x  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

ภูมิล าเนา 
กรุงเทพมหานคร 3.75 .616 

.330 .719 ไม่แตกต่าง ภาคกลาง 3.83 .644 
ภาคอ่ืนๆ 3.82 .414 

 
หมายเหตุ:  * ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.51 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ขอ้ท่ี 2 ดว้ยค่าสถิติ T-test และ F-test (ANOVA) ของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
เ ท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชันด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเ ท่ียวกับปัจจัย
ประชากรศาสตร์ ผลการวเิคราะห์สรุปไดด้งัน้ี 
 ดา้นความพึงพอใจ พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ และภูมิล าเนา มีค่า Sig. 
เท่ากบั .173 , .719 ซ่ึงมีค่ามากกวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ 
นกัท่องเท่ียวท่ีเพศและภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจในดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มใน
แหล่งท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมี
ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายได ้มีค่า Sig. เท่ากบั 
.000 , .031 , .000 , .000 , .000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดท่ี้แตกต่างกนัจะมี
ความพึงพอใจในดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวแตกต่างกนั ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ป็นรายคู่ จะไดผ้ลดงัตารางท่ี 
4.52 - 4.56 
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ตารางท่ี 4.52  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการเดินทาง 
มาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัดา้นกายภาพและส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียวเป็น
รายคู่ระหวา่งช่วงอาย ุ 

 
อายุ Mean ต า่กว่า 25 ปี 25 - 34 ปี 35 - 44 ปี 45 - 54 ปี 55 ปีขึน้ไป 

ต า่กว่า 25 ปี 4.02 - .37296* .40265* .28374* .45353* 
25 - 34 ปี 3.64 - - .02969 -.08922 .08057 
35 - 44 ปี 3.61 - - - -.11892 .05088 
45 - 54 ปี 3.73 - - - - .16980 

55 ปีขึน้ไป 3.56 - - - - - 
 
หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.52 ผลจากการเปรียบเทียบภายหลงั พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุ
ต่างกันจะมีความพึงพอใจด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียวแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 4 คู่ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 คือ อายุต  ่ากวา่ 25 ปี กบัช่วง
อายรุะหวา่ง 25 - 34 ปี คู่ท่ี 2 คือ อายตุ  ่ากวา่ 25 ปี กบัช่วงอายรุะหวา่ง 35 - 44 ปี คู่ท่ี 3 คือ อายุต  ่ากวา่ 
25 ปี กบัช่วงอายุระหวา่ง 45 - 54 ปี และคู่ท่ี 4 คือ อายุต  ่ากวา่ 25 ปี กบัช่วงอายุมากกวา่ 55 ปีข้ึนไป 
โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุต  ่ากว่า 25 ปี ( x = 4.02) มีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจดา้นกายภาพและ
ส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวมากกวา่ค่าเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุระหวา่ง 25 - 34 ปี ( x = 
3.64) ช่วงอายุระหวา่ง 35 - 44 ปี ( x = 3.61) ช่วงอายุระหวา่ง 45 - 54 ปี ( x = 3.73) และช่วงอายุ
มากกวา่ 55 ปีข้ึนไป ( x = 3.56) 
 
ตารางท่ี 4.53  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการเดินทาง 

มาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัดา้นกายภาพและส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียวเป็น
รายคู่ระหวา่งสถานภาพ  

 

สถานภาพ Mean โสด 
แต่งงาน / อยู่
ด้วยกนั 

หม้าย/หย่าร้าง/
แยกกนัอยู่ 

โสด 3.82 - .16926* -.03514 
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ตารางท่ี 4.53  (ต่อ) 
 

สถานภาพ Mean โสด 
แต่งงาน / อยู่
ด้วยกนั 

หม้าย/หย่าร้าง/
แยกกนัอยู่ 

แต่งงาน / อยู่ด้วยกนั 3.65 - - -.20440 
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ 3.85 - - - 

 

หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.53 ผลจากการเปรียบเทียบภายหลงั พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงสถานภาพ
ต่างกันจะมีความพึงพอใจด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียวแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 1 คู่ท่ีแตกต่างกนั คือ สถานภาพโสด กบัสถานภาพแต่งงาน /
อยูด่ว้ยกนั โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสด ( x = 3.82) มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นกายภาพและ
ส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวมากกวา่ค่าเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพแต่งงาน /อยู่ดว้ยกนั 
( x = 3.65) 
 
ตารางท่ี 4.54  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการเดินทาง 

มาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัดา้นกายภาพและส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียวเป็น
รายคู่ระหวา่งระดบัการศึกษา  

 

ระดบัการศึกษา Mean 
มธัยมศึกษา
ตอนต้น 

หรือต า่กว่า 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย / 

ปวช. 

ปวส. / 
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 

มธัยมศึกษาตอนต้น
หรือต า่กว่า 

3.93 - -.11538 .20513 .25982 .18846 

มธัยมศึกษาตอน
ปลาย / ปวช. 

4.04 - - .32051 .37521* .30385 

ปวส. / อนุปริญญา 3.72 - - - .05469 -.01667 
ปริญญาตรี 3.67 - - - - -.07136 
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ตารางท่ี 4.54  (ต่อ) 
 

ระดบัการศึกษา Mean 
มธัยมศึกษา
ตอนต้น 

หรือต า่กว่า 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย / 

ปวช. 

ปวส. / 
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.74 - - - - - 

 
หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.54 ผลจากการเปรียบเทียบภายหลงั พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษา
ต่างกันจะมีความพึงพอใจด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียวแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 1 คู่ท่ีแตกต่างกนั คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. กบั
ระดบัปริญญาตรี โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ( x = 
4.04) มีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวมากกวา่ค่าเฉล่ีย
ของนกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ( x = 3.67)  
 
ตารางท่ี 4.55  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการเดินทาง 

มาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวเป็น
รายคู่ระหวา่งอาชีพ  

 

อาชีพ Mean 
นักวชิาชีพ
ระดบัสูง 

ผู้บริหารและ
ผู้จดัการ
ระดบัล่าง 

ผู้ท างานใน
ส านักงาน 

ช่างฝีมอื
ระดบักลาง
และระดบัสูง 

เกษตรกร 
ผู้ไม่ได้
ประกอบ
อาชีพ 

นักวชิาชีพ
ระดบัสูง 

3.68 - .23526 -.10729 -.00563 .04058 -.27007 

ผู้บริหารและ
ผู้จดัการระดบั

ล่าง 
3.44 - - -.34255* -.24090 -.19468 -.50534* 

ผู้ท างานใน
ส านักงาน 

3.79 - - - .10165 .14787 -.16279 
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ตารางท่ี 4.55  (ต่อ) 
 

อาชีพ Mean 
นักวชิาชีพ
ระดบัสูง 

ผู้บริหารและ
ผู้จดัการ
ระดบัล่าง 

ผู้ท างานใน
ส านักงาน 

ช่างฝีมอื
ระดบักลาง
และระดบัสูง 

เกษตรกร 
ผู้ไม่ได้
ประกอบ
อาชีพ 

ช่างฝีมอื
ระดบักลางและ

ระดบัสูง 
3.68 - - - - .04622- -.26444 

เกษตรกร 3.64 - - - - - -.31066 
ผู้ไม่ได้ประกอบ

อาชีพ 
3.95 - - - - - - 

 
หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.55 ผลจากการเปรียบเทียบภายหลงั พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพต่างกนั
จะมีความพึงพอใจในดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 2 คู่ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 คือ ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการระดบัล่าง กบัผู ้
ท  างานในส านักงาน คู่ท่ี 2 คือ ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการระดบัล่าง กบัผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ โดย
นกัท่องเท่ียวท่ีประกอบอาชีพผูบ้ริหารและผูจ้ดัการระดบัล่าง ( x = 3.44) มีค่าเฉล่ียของความพึง
พอใจในดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวผูท้  างาน
ในส านกังาน ( x = 3.79) และผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ( x = 3.95) 
 
ตารางท่ี 4.56  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการเดินทาง 

มาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวเป็น
รายคู่ระหวา่งรายได ้ 

 

รายได้ Mean 
10,000 
บาท หรือ
ต า่กว่า 

10,001 - 
15,000 
บาท 

15,001 - 
20,000 
บาท 

20,001 - 
25,000 
บาท 

25,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 
บาทขึน้ไป 

10,000 บาท 
หรือต า่กว่า 

3.89 - .06721 .06560 .18399 .19914 .39673* 
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ตารางท่ี 4.56  (ต่อ) 
 

รายได้ Mean 
10,000 
บาท หรือ
ต า่กว่า 

10,001 - 
15,000 
บาท 

15,001 - 
20,000 
บาท 

20,001 - 
25,000 
บาท 

25,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 
บาทขึน้ไป 

10,001 - 
15,000 บาท 

3.82 - - -.00161 .11678 .13193 .32952* 

15,001 - 
20,000 บาท 

3.82 - - - .11839 .13354 .33112 

20,001 - 
25,000 บาท 

3.71 - - - - .01515 .21273 

25,001 - 
30,000 บาท 

3.69 - - - - - .19758 

30,001 บาท  
ขึน้ไป 

3.49 - - - - - - 

 

หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.56 ผลจากการเปรียบเทียบภายหลงั พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต่้างกนั
จะมีความพึงพอใจในดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 2 คู่ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 คือ รายได ้10,000 บาทหรือต ่ากวา่ กบั 
30,001 บาทข้ึนไป และคู่ท่ี 2 คือ รายไดร้ะหวา่ง 10,001 - 15,000 บาท กบั 30,001 บาทข้ึนไป โดย
นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้30,001 บาทข้ึนไป ( x = 3.49) มีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจดา้นกายภาพและ
ส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้10,000 บาทหรือต ่ากว่า 
( x = 3.89) และมีรายไดร้ะหวา่ง 10,001 - 15,000 บาท ( x = 3.82) 
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ตารางท่ี 4.57  ผลการทดสอบสมมติฐานของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียว  
ตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่ง จ าแนกตาม
ปัจจยัประชากรศาสตร์ 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ความคาดหวงัด้านส่ิงอ านวยความสะดวกและ

การเข้าถึงแหล่ง 

x  S.D. T Sig. ผลทดสอบ 

เพศ 
ชาย 3.45 .643 

4.267 .040* แตกต่างกนั 
หญิง 3.52 .721 

 x  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อาย ุ

ต ่ากวา่ 25 ปี 3.49 .662 

2.000 .094 ไม่แตกต่าง 
25 - 34 ปี 3.45 .622 
35 - 44 ปี 3.49 .839 
45 - 54 ปี 3.74 .773 
55 ปีข้ึนไป 3.37 .677 

สถานภาพ 
โสด 3.46 .683 

1.019 .362 ไม่แตกต่าง แต่งงาน / อยูด่ว้ยกนั 3.55 .697 
หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 3.63 .849 

ระดบั
การศึกษา 

มธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากวา่ 3.48 .657 

1.805 .127 ไม่แตกต่าง 
มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 3.67 .668 
ปวส. / อนุปริญญา 3.67 .637 
ปริญญาตรี 3.48 .689 
สูงกวา่ปริญญาตรี 3.37 .778 

อาชีพ 

นกัวชิาชีพระดบัสูง 3.42 .726 

.828 .530 ไม่แตกต่าง 

ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการระดบัล่าง  3.54 .659 
ผูท้  างานในส านกังาน 3.48 .748 
ช่างฝีมือระดบักลางและระดบัสูง  3.48 .577 
เกษตรกร  3.12 .176 
ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ 3.57 .668 
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ตารางท่ี 4.57  (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ความคาดหวงัด้านส่ิงอ านวยความสะดวกและ

การเข้าถึงแหล่ง 

x  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

รายได ้

10,000 บาท หรือต ่ากวา่ 3.45 .587 

.892 .486 ไม่แตกต่าง 

10,001 - 15,000 บาท 3.45 .694 
15,001 - 20,000 บาท 3.56 .719 
20,001 - 25,000 บาท 3.42 .842 
25,001 - 30,000 บาท 3.58 .781 
30,001 บาทข้ึนไป 3.62 .752 

ภูมิล าเนา 
กรุงเทพมหานคร 3.49 .663 

6.989 .001* แตกต่างกนั ภาคกลาง 3.70 .785 
ภาคอ่ืนๆ 2.81 1.017 

 
หมายเหตุ:  * ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.57 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 
ดว้ยค่าสถิติ T-test และ F-test (ANOVA) ของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียว
ตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่งกบัปัจจยัประชากรศาสตร์ 
ผลการวเิคราะห์สรุปไดด้งัน้ี 
 ดา้นความคาดหวงั พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายได ้มีค่า Sig. เท่ากบั .094 , .362 , .127 , .530 , .486 ซ่ึงมีค่ามากกวา่นยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษาอาชีพ 
และรายไดท่ี้แตกต่างกนั จะมีความคาดหวงัในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่งไม่
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัประชากรศาสตร์ 
ไดแ้ก่ เพศและภูมิล าเนา มีค่า Sig. เท่ากบั .040 , .001 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศและภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนัจะมีความ
คาดหวงัในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่งแตกต่างกนั โดยนกัท่องเท่ียวเพศชาย 
( x = 3.32) มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่งน้อยกว่าเพศ
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หญิง ( x = 3.38) ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของภูมิล าเนาเป็นรายคู่ จะไดผ้ลดงัตารางท่ี 
4.57 
 
ตารางท่ี 4.58  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อการเดินทาง

มาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่งเป็น
รายคู่ระหวา่งภูมิล าเนา 

 
ภูมลิ าเนา Mean กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคอืน่ๆ** 

กรุงเทพมหานคร 3.49 - -.21218 .68462* 
ภาคกลาง 3.70 - - .89680* 
ภาคอืน่ๆ 2.81 - - - 

 

หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 
** ภาคอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต ้

 
จากตารางท่ี 4.58 ผลจากการเปรียบเทียบภายหลงั พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนา

ต่างกันจะมีความคาดหวงัด้านส่ิงอ านวยความสะดวกและการเข้าถึงแหล่งแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 2 คู่ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 คือ กรุงเทพมหานครกบัภาค
อ่ืนๆ และคู่ท่ี 2 ภาคกลางกบัภาคอ่ืนๆ โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาในกรุงเทพมหานคร ( x = 3.49) 
และมีภูมิล าเนาในภาคกลาง ( x = 3.70) มีค่าเฉล่ียของความคาดหวงัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและ
การเขา้ถึงแหล่งมากกวา่ค่าเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาในภาคอ่ืนๆ ( x = 2.81) 
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ตารางท่ี 4.59  ผลการทดสอบสมมติฐานของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียว  
   ตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่ง จ าแนกตาม  
   ปัจจยัประชากรศาสตร์ 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ความพงึพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวกและ

การเข้าถึงแหล่ง 

x  S.D. T Sig. ผลทดสอบ 

เพศ 
ชาย 3.32 .447 

11.72 .001* แตกต่างกนั 
หญิง 3.38 .609 

 x  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อาย ุ

ต ่ากวา่ 25 ปี 3.54 .542 

7.152 .000* แตกต่างกนั 
25 - 34 ปี 3.21 .484 
35 - 44 ปี 3.37 .556 
45 - 54 ปี 3.40 .683 
55 ปีข้ึนไป 3.16 .544 

สถานภาพ 
โสด 3.40 .555 

2.213 .111 ไม่แตกต่าง แต่งงาน / อยูด่ว้ยกนั 3.28 .558 
หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 3.40 .653 

ระดบั
การศึกษา 

มธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากวา่ 3.46 .669 

7.787 .000* แตกต่างกนั 
มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 3.71 .580 
ปวส. / อนุปริญญา 3.44 .563 
ปริญญาตรี 3.26 .519 
สูงกวา่ปริญญาตรี 3.31 .477 

อาชีพ 

นกัวชิาชีพระดบัสูง 3.35 .421 

4.528 .001* แตกต่างกนั 

ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการระดบัล่าง  3.15 .531 
ผูท้  างานในส านกังาน 3.30 .578 
ช่างฝีมือระดบักลางและระดบัสูง  3.24 .498 
เกษตรกร  3.12 .338 
ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ 3.53 .619 
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ตารางท่ี 4.59  (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ความพงึพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวกและ

การเข้าถึงแหล่ง 

x  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

รายได ้

10,000 บาท หรือต ่ากวา่ 3.46 .561 

2.370 .039* แตกต่างกนั 

10,001 - 15,000 บาท 3.34 .538 
15,001 - 20,000 บาท 3.43 .658 
20,001 - 25,000 บาท 3.39 .443 
25,001 - 30,000 บาท 3.18 .526 
30,001 บาทข้ึนไป 3.22 .577 

ภูมิล าเนา 
กรุงเทพมหานคร 3.36 .555 

.004 .996 ไม่แตกต่าง ภาคกลาง 3.37 .680 
ภาคอ่ืนๆ 3.37 .270 

 
หมายเหตุ:  * ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.59 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 
ดว้ยค่าสถิติ T-test และ F-test (ANOVA) ของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียว
ตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่งกบัปัจจยัประชากรศาสตร์ 
ผลการวเิคราะห์สรุปไดด้งัน้ี 
 ดา้นความพึงพอใจ พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ สถานภาพ และภูมิล าเนา มีค่า 
Sig. เท่ากบั .111 , .996 ซ่ึงมีค่ามากกวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 
กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีสถานภาพและภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจในดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่งไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ี
นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้มีค่า Sig. 
เท่ากบั .001 , .000 , .000 , .001 , .039 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ท่ีแตกต่างกนัจะมี
ความพึงพอใจในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่งแตกต่างกนั ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ป็นรายคู่ จะไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.60 - 4.63 
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ตารางท่ี 4.60  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการเดินทาง 
มาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่งเป็น
รายคู่ระหวา่งช่วงอาย ุ 

 
อายุ Mean ต า่กว่า 25 ปี 25 - 34 ปี 35 - 44 ปี 45 - 54 ปี 55 ปีขึน้ไป 

ต า่กว่า 25 ปี 3.54 - .03170 -.00003 -.25615* .11992 
25 - 34 ปี 3.21 - - -.03173 -.28785* .08822 
35 - 44 ปี 3.37 - - - -.25612 .11995 
45 - 54 ปี 3.40 - - - - .37607* 

55 ปีขึน้ไป 3.16 - - - - - 
 

หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.60 ผลจากการเปรียบเทียบภายหลงั พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุ
ต่างกันจะมีความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวกและการเข้าถึงแหล่งแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 3 คู่ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 คือ อายตุ  ่ากวา่ 25 ปี กบัช่วงอายุ
ระหวา่ง 45 - 54 ปี คู่ท่ี 2 คือ ช่วงอายรุะหวา่ง 25 - 34 ปี กบัช่วงอายุระหวา่ง 45 - 54 ปี และคู่ท่ี 3 คือ 
ช่วงอายรุะหวา่ง 45 - 54 ปี กบั ช่วงอายมุากกวา่ 55 ปีข้ึนไป โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายรุะหวา่ง 45 
- 54 ปี ( x = 3.40) มีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่งนอ้ย
กวา่ค่าเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 25 ปี ( x = 3.54) แต่กลบัมีค่าเฉล่ียมากกวา่ค่าเฉล่ียของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายรุะหวา่ง 25 - 34 ปี ( x = 3.21) และช่วงอาย ุ55 ปีข้ึนไป ( x = 3.16)  
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ตารางท่ี 4.61  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการเดินทาง 
มาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่งเป็น
รายคู่ระหวา่งระดบัการศึกษา  

 

ระดบัการศึกษา Mean 
มธัยมศึกษา
ตอนต้น 

หรือต า่กว่า 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย / 

ปวช. 

ปวส. / 
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 

มธัยมศึกษาตอนต้น
หรือต า่กว่า 

3.46 - -.19231 -.19391 -.00233 .11202 

มธัยมศึกษาตอน
ปลาย / ปวช. 

3.71 - - -.00160 .18997 .30433* 

ปวส. / อนุปริญญา 3.44 - - - .19158 .30593 
ปริญญาตรี 3.26 - - - - .11435 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.31 - - - - - 
 

หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.61 ผลจากการเปรียบเทียบภายหลงั พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการ 
ศึกษาต่างกนัจะมีความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่งแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 1 คู่ท่ีแตกต่างกนั คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. กบั
ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
( x = 3.71) มีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่งมากกว่า
ค่าเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี ( x = 3.31) 
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ตารางท่ี 4.62  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการเดินทาง 
มาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่งเป็น
รายคู่ระหวา่งอาชีพ  

 

อาชีพ Mean 
นักวชิาชีพ
ระดบัสูง 

ผู้บริหารและ
ผู้จดัการ
ระดบัล่าง 

ผู้ท างานใน
ส านักงาน 

ช่างฝีมอื
ระดบักลาง
และระดบัสูง 

เกษตรกร 
ผู้ไม่ได้
ประกอบ
อาชีพ 

นักวชิาชีพ
ระดบัสูง 

3.35 - .19967 .05281 .11389 .23153 -.18116 

ผู้บริหารและ
ผู้จดัการระดบั

ล่าง 
3.15 - - -.14687 -.08578 .03186 -.38084* 

ผู้ท างานใน
ส านักงาน 

3.30 - - - .06108 .17873 -.23397 

ช่างฝีมอื
ระดบักลางและ

ระดบัสูง 
3.24 - - - - .11765 -.29505 

เกษตรกร 3.12 - - - - - -.41270 
ผู้ไม่ได้

ประกอบอาชีพ 
3.53 - - - - - - 

 

หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.62 ผลจากการเปรียบเทียบภายหลงั พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพต่างกนั
จะมีความพึงพอใจในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่งแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 1 คู่ท่ีแตกต่างกนั คือ ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการระดบัล่าง กบัผูไ้ม่ได้
ประกอบอาชีพ โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพผูบ้ริหารและผูจ้ดัการระดบัล่าง ( x = 3.15) มีค่าเฉล่ียของ
ความพึงพอใจในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่งน้อยกว่าค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวผูท่ี้ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ ( x = 3.53) 
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ตารางท่ี 4.63  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการเดินทาง 
มาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่งเป็น
รายคู่ระหวา่งรายได ้ 

 

รายได้ Mean 
10,000 
บาท หรือ
ต า่กว่า 

10,001 - 
15,000 
บาท 

15,001 - 
20,000 
บาท 

20,001 - 
25,000 
บาท 

25,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 
บาทขึน้ไป 

10,000 บาท 
หรือต า่กว่า 

3.46 - .11929 .02918 .06185 .27646* .23658* 

10,001 - 
15,000 บาท 

3.34 - - -.09011 -.05744 .15717 .11729 

15,001 - 
20,000 บาท 

3.43 - - - .03267 .24728 .20740* 

20,001 - 
25,000 บาท 

3.39 - - - - .21461 .17473 

25,001 - 
30,000 บาท 

3.18 - - - - - -.03988 

30,001 บาท  
ขึน้ไป 

3.22 - - - - - - 

 
หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.63 ผลจากการเปรียบเทียบภายหลงั พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต่้างกนั
จะมีความพึงพอใจในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่งแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 3 คู่ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 คือ รายได ้10,000 บาทหรือต ่ากวา่ กบั
รายไดร้ะหวา่ง 25,001 - 30,000 บาท คู่ท่ี 2 คือ รายได ้10,000 บาทหรือต ่ากวา่ กบัรายได ้30,001 บาท
ข้ึนไป และคู่ ท่ี  3 คือ รายได้ระหว่าง 15,001 - 20,000 บาทกับรายได้ 30,001 บาทข้ึนไป โดย
นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้10,000 บาทหรือต ่ากวา่ ( x = 3.46) มีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจในดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวกและการเข้าถึงแหล่งมากกว่าค่าเฉล่ียของนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ระหว่าง  
25,001 - 30,000 บาท ( x = 3.18) และมีรายได ้30,001 บาทข้ึนไป ( x = 3.22) 
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ตารางท่ี 4.64  ผลการทดสอบสมมติฐานของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียว 
   ตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ความคาดหวงัด้านกจิกรรมการท่องเทีย่ว 

x  S.D. T Sig. ผลทดสอบ 

เพศ 
ชาย 3.32 .714 

1.297 .255 ไม่แตกต่าง 
หญิง 3.48 .746 

 x  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อาย ุ

ต ่ากวา่ 25 ปี 3.45 .771 

1.071 .370 ไม่แตกต่าง 
25 - 34 ปี 3.41 .619 
35 - 44 ปี 3.32 .789 
45 - 54 ปี 3.60 .832 
55 ปีข้ึนไป 3.38 .794 

สถานภาพ 
โสด 3.39 .736 

1.077 .342 ไม่แตกต่าง แต่งงาน / อยูด่ว้ยกนั 3.49 .713 
หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 3.56 .914 

ระดบั
การศึกษา 

มธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากวา่ 3.48 .762 

3.060 .017* แตกต่างกนั 
มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 3.68 .587 
ปวส. / อนุปริญญา 3.63 .591 
ปริญญาตรี 3.38 .755 
สูงกวา่ปริญญาตรี 3.26 .780 

อาชีพ 

นกัวชิาชีพระดบัสูง 3.35 .746 

1.018 .407 ไม่แตกต่าง 

ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการระดบัล่าง  3.51 .590 
ผูท้  างานในส านกังาน 3.39 .802 
ช่างฝีมือระดบักลางและระดบัสูง  3.27 .560 
เกษตรกร  3.15 .341 
ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ 3.52 .755 

 
 

DPU



 

189 

ตารางท่ี 4.64  (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ความคาดหวงัด้านกจิกรรมการท่องเทีย่ว 

x  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

รายได ้

10,000 บาท หรือต ่ากวา่ 3.36 .712 

.821 .535 ไม่แตกต่าง 

10,001 - 15,000 บาท 3.44 .719 
15,001 - 20,000 บาท 3.52 .780 
20,001 - 25,000 บาท 3.32 .744 
25,001 - 30,000 บาท 3.49 .861 
30,001 บาทข้ึนไป 3.52 .746 

ภูมิล าเนา 
กรุงเทพมหานคร 3.43 .712 

7.244 .001* แตกต่างกนั ภาคกลาง 3.63 .815 
ภาคอ่ืนๆ 2.66 .899 

 
หมายเหตุ:  * ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.64 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 
ดว้ยค่าสถิติ  T-test และ F-test (ANOVA) ของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียว
ตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวกบัปัจจยัประชากรศาสตร์ ผลการวิเคราะห์สรุปได้
ดงัน้ี 
 ดา้นความคาดหวงั พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และ
รายได ้มีค่า Sig. เท่ากบั .255 , .370 , .342 , .407 , .535 ซ่ึงมีค่ามากกวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) กล่าวคือ นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพและรายได้ท่ี
แตกต่างกนั จะมีความคาดหวงัในดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ี นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาและ
ภูมิล าเนา มีค่า Sig. เท่ากับ .017 , .001 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่านัยส าคัญทางสถิติ (0.05) จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาและภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนัจะมีความ
คาดหวงัในดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวแตกต่างกนั ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบั
การศึกษาเป็นรายคู่ จะไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.65 
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ตารางท่ี 4.65  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อการเดินทาง 
มาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชันด้านกิจกรรมการท่องเท่ียวเป็นรายคู่ระหว่างระดับ
การศึกษา  

 

ระดบัการศึกษา Mean 
มธัยมศึกษา
ตอนต้น 

หรือต า่กว่า 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย / 

ปวช. 

ปวส. / 
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 

มธัยมศึกษาตอนต้น
หรือต า่กว่า 

3.48 - -.20000 -.14872 .09524 .21692 

มธัยมศึกษาตอน
ปลาย / ปวช. 

3.68 - - .05128 .29524* .41692* 

ปวส. / อนุปริญญา 3.63 - - - .24396 .36564* 
ปริญญาตรี 3.38 - - - - .12168 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.26 - - - - - 
 
หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.65 ผลจากการเปรียบเทียบภายหลงั พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการ 
ศึกษาต่างกนัจะมีความคาดหวงัในดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 3 คู่ ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.กบัระดบั
ปริญญาตรี คู่ท่ี 2 คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.กบัระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี และคู่ท่ี 3 ระดบั
ปวส./อนุปริญญา กับระดับสูงกว่าปริญญาตรี โดยนักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาในระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ( x = 3.68) มีค่าเฉล่ียของความคาดหวงัดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว
มากกวา่ค่าเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ( x = 3.38) และระดบัสูง
กว่าปริญญาตรี ( x = 3.26) ในขณะท่ี นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาในระดบัปวส./อนุปริญญา 
( x = 3.63) มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัในดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวมากกวา่ค่าเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวท่ี
มีระดบัการศึกษาในระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี ( x = 3.26) 
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ตารางท่ี 4.66  ผลการทดสอบสมมติฐานของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียว 
   ตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ความพงึพอใจด้านกจิกรรมการท่องเทีย่ว 

x  S.D. T Sig. ผลทดสอบ 

เพศ 
ชาย 3.48 .565 

6.606 .011* แตกต่างกนั 
หญิง 3.57 .710 

 x  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อาย ุ

ต ่ากวา่ 25 ปี 3.80 .709 

9.301 .000* แตกต่างกนั 
25 - 34 ปี 3.33 .586 
35 - 44 ปี 3.44 .547 
45 - 54 ปี 3.49 .705 
55 ปีข้ึนไป 3.57 .630 

สถานภาพ 
โสด 3.56 .704 

.991 .372 ไม่แตกต่าง แต่งงาน / อยูด่ว้ยกนั 3.48 .614 
หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 3.66 .549 

ระดบั
การศึกษา 

มธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากวา่ 3.67 .683 

8.503 .000* แตกต่างกนั 
มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 3.95 .643 
ปวส. / อนุปริญญา 3.65 .480 
ปริญญาตรี 3.47 .684 
สูงกวา่ปริญญาตรี 3.32 .526 

อาชีพ 

นกัวชิาชีพระดบัสูง 3.38 .632 

5.074 .000* แตกต่างกนั 

ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการระดบัล่าง  3.45 .593 
ผูท้  างานในส านกังาน 3.46 .647 
ช่างฝีมือระดบักลางและระดบัสูง  3.51 .632 
เกษตรกร  3.25 .191 
ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ 3.78 .701 
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ตารางท่ี 4.66  (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ความพงึพอใจด้านกจิกรรมการท่องเทีย่ว 

x  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

รายได ้

10,000 บาท หรือต ่ากวา่ 3.69 .656 

3.577 .004* แตกต่างกนั 

10,001 - 15,000 บาท 3.56 .718 
15,001 - 20,000 บาท 3.60 .704 
20,001 - 25,000 บาท 3.50 .646 
25,001 - 30,000 บาท 3.29 .474 
30,001 บาทข้ึนไป 3.33 .612 

ภูมิล าเนา 
กรุงเทพมหานคร 3.53 .666 

.815 .443 ไม่แตกต่าง ภาคกลาง 3.60 .676 
ภาคอ่ืนๆ 3.78 .751 

 
หมายเหตุ:  * ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.66 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 
ดว้ยค่าสถิติ  T-test และ F-test (ANOVA) ของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียว
ตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวกบัปัจจยัประชากรศาสตร์ ผลการวิเคราะห์สรุปได้
ดงัน้ี 
 ดา้นความพึงพอใจ พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ สถานภาพ และภูมิล าเนา มีค่า 
Sig. เท่ากบั .372 , .443 ซ่ึงมีค่ามากกวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 
กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีสถานภาพ และภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจในดา้นกิจกรรม
การท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยั
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้มีค่า Sig. เท่ากบั .011 , .000 , 
.000 , .000 , .004 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจในดา้น
กิจกรรมการท่องเท่ียวแตกต่างกนั โดยนกัท่องเท่ียวเพศชาย ( x = 3.48) มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อ
การเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนันอ้ยกวา่เพศหญิง ( x = 3.57) ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างของอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ป็นรายคู่ จะไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.67 - 4.70 
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ตารางท่ี 4.67  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการเดินทาง 
มาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวเป็นรายคู่ระหวา่งช่วงอาย ุ 

 
อายุ Mean ต า่กว่า 25 ปี 25 - 34 ปี 35 - 44 ปี 45 - 54 ปี 55 ปีขึน้ไป 

ต า่กว่า 25 ปี 3.80 - .47380* .36095* .31723 .23209 
25 - 34 ปี 3.33 - - -.11284 -.15657 -.24171 
35 - 44 ปี 3.44 - - - -.04372 -.12887 
45 - 54 ปี 3.49 - - - - -.08514 

55 ปีขึน้ไป 3.57 - - - - - 
 
หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.67 ผลจากการเปรียบเทียบภายหลงั พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุ
ต่างกนัจะมีความพึงพอใจดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซ่ึงพบ 2 คู่ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 คือ อายุต  ่ากวา่ 25 ปี กบั ช่วงอายุระหวา่ง 25 - 34 ปี คู่ท่ี 2 
คือ อายตุ  ่ากวา่ 25 ปี กบัช่วงอายุระหวา่ง 35 - 44 ปี โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 25 ปี ( x = 3.80) 
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจด้านกิจกรรมการท่องเท่ียวมากกว่าค่าเฉล่ียของนักท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุ
ระหวา่ง 25 - 34 ปี ( x = 3.33) และช่วงอายรุะหวา่ง 35 - 44 ปี ( x = 3.44)  
 
ตารางท่ี 4.68  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการเดินทาง

มาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวเป็นรายคู่ระหวา่งระดบั
การศึกษา  

 

ระดบัการศึกษา Mean 
มธัยมศึกษา
ตอนต้น 

หรือต า่กว่า 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย / 

ปวช. 

ปวส. / 
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 

มธัยมศึกษา
ตอนต้นหรือต า่กว่า 

3.67 - -.28077 .02308 .20255 .35000 

มธัยมศึกษาตอน
ปลาย / ปวช. 

3.95 - - .30385 .48331* .63077* 
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ตารางท่ี 4.68  (ต่อ) 
 

ระดบัการศึกษา Mean 
มธัยมศึกษา
ตอนต้น 

หรือต า่กว่า 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย / 

ปวช. 

ปวส. / 
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 

ปวส. / อนุปริญญา 3.65 - - - .17947 .32692 
ปริญญาตรี 3.47 - - - - .14745 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.32 - - - - - 
 

หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.68 ผลจากการเปรียบเทียบภายหลงั พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการ 
ศึกษาต่างกนัจะมีความพึงพอใจดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 2 คู่ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.กบัระดบั
ปริญญาตรี และคู่ท่ี 2 คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.กบัระดบัสูงกว่าปริญญาตรี โดย
นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ( x = 3.95) มีค่าเฉล่ียของ
ความพึงพอใจดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวมากกวา่ค่าเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรี ( x  = 3.47) และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี ( x  = 3.32) 
 
ตารางท่ี 4.69  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการเดินทาง 

มาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวเป็นรายคู่ระหวา่งอาชีพ  
 

อาชีพ Mean 
นักวชิาชีพ
ระดบัสูง 

ผู้บริหารและ
ผู้จดัการ
ระดบัล่าง 

ผู้ท างานใน
ส านักงาน 

ช่างฝีมอื
ระดบักลาง
และระดบัสูง 

เกษตรกร 
ผู้ไม่ได้
ประกอบ
อาชีพ 

นักวชิาชีพ
ระดบัสูง 

3.38 - -.06234 -.07628 -.12901 .13864 -.39390* 

ผู้บริหารและ
ผู้จดัการระดบั

ล่าง 
3.45 - - -.01393 -.06667 .20098 -.33156 
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ตารางท่ี 4.69  (ต่อ) 
 

อาชีพ Mean 
นักวชิาชีพ
ระดบัสูง 

ผู้บริหารและ
ผู้จดัการ
ระดบัล่าง 

ผู้ท างานใน
ส านักงาน 

ช่างฝีมอื
ระดบักลาง
และระดบัสูง 

เกษตรกร 
ผู้ไม่ได้
ประกอบ
อาชีพ 

ผู้ท างานใน
ส านักงาน 

3.46 - - - -.05273 .21491 -.31763* 

ช่างฝีมอื
ระดบักลางและ

ระดบัสูง 
3.51 - - - - .26765 -.26489 

เกษตรกร 3.25 - - - - - -.53254 
ผู้ไม่ได้

ประกอบอาชีพ 
3.78 - - - - - - 

 

หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.69 ผลจากการเปรียบเทียบภายหลงั พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพต่างกนั
จะมีความพึงพอใจในดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ซ่ึงพบ 2 คู่ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 คือ นกัวิชาชีพระดบัสูง กบัผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ คู่ท่ี 2 คือ ผู ้
ท  างานในส านกังาน กบัผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ โดยนกัท่องเท่ียวท่ีไม่ไดป้ระกอบอาชีพ ( x = 3.78) 
มีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจในด้านกิจกรรมการท่องเท่ียวมากกว่าค่าเฉล่ียของนักท่องเท่ียวท่ีมี
อาชีพนกัวชิาชีพระดบัสูง ( x = 3.38) และผูท้  างานในส านกังาน ( x = 3.46) 
 
ตารางท่ี 4.70  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการเดินทาง 

มาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวเป็นรายคู่ระหวา่งรายได ้ 
 

รายได้ Mean 
10,000 
บาท หรือ
ต า่กว่า 

10,001 - 
15,000 
บาท 

15,001 - 
20,000 
บาท 

20,001 - 
25,000 
บาท 

25,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 
บาทขึน้ไป 

10,000 บาท 
หรือต า่กว่า 

3.69 - .12596 .08278 .18903 .39582 .35634* 
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ตารางท่ี 4.70  (ต่อ) 
 

รายได้ Mean 
10,000 
บาท หรือ
ต า่กว่า 

10,001 - 
15,000 
บาท 

15,001 - 
20,000 
บาท 

20,001 - 
25,000 
บาท 

25,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 
บาทขึน้ไป 

10,001 - 
15,000 บาท 

3.56 - - -.04318 .06308 .26987 .23038 

15,001 - 
20,000 บาท 

3.60 - - - .10626 .31304 .27356 

20,001 - 
25,000 บาท 

3.50 - - - - .20679 .16730 

25,001 - 
30,000 บาท 

3.29 - - - - - -.03948 

30,001 บาท  
ขึน้ไป 

3.33 - - - - - - 

 

หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.70 ผลจากการเปรียบเทียบภายหลงั พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต่้างกนั
จะมีความพึงพอใจในดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ซ่ึงพบ 1 คู่ท่ีแตกต่างกนั คือ รายได ้10,000 บาทหรือต ่ากวา่ กบั 30,001 บาทข้ึนไป โดยนกัท่องเท่ียว
ท่ีมีรายได ้10,000 บาทหรือต ่ากว่า ( x = 3.69) มีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจในดา้นกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวมากกวา่ค่าเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้30,001 บาทข้ึนไป ( x = 3.33) 

สรุปผลภาพรวมจากการทดสอบสมติฐานสถิติและการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ภายหลงัดว้ยวธีิของ Scheffe เก่ียวกบัความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
เท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั (ตารางท่ี 4.34 - 4.69) ผูว้ิจยัสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการ
วจิยัขอ้ท่ี 2ไดว้า่ในภาพรวมของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียว พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ 
ระดับการศึกษา และภูมิล าเนาเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย กล่าวคือ นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับ
การศึกษา และภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนัจะมีความคาดหวงัในการท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชัน
แตกต่างกนั ในขณะท่ี ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในภาพรวม พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย กล่าวคือ 
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นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายได ้ท่ีแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจในการ
ท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัแตกต่างกนั ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาความคาดหวงัและความพึงพอใจเป็น
รายดา้นนั้น สามารถสรุปไดเ้ป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั 
สรุปไดด้งัน้ี 1) ดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียว พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ และภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนั
จะมีความคาดหวงัในดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 2) ดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มใน
แหล่งท่องเท่ียว พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษาและภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนั จะมีความ
คาดหวงัในดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวแตกต่างกนั 3) ดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวกและการเขา้ถึงแหล่ง พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศและภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนัจะมีความคาดหวงั
ในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่งแตกต่างกนั 4) ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว พบว่า 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาและภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนัจะมีความคาดหวงัในดา้นกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวแตกต่างกนั 

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั 
สรุปไดด้งัน้ี 1) ดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียว พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมี
ความพึงพอใจในดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 2) ดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่ง
ท่องเท่ียว พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดท่ี้แตกต่างกนัจะมี
ความพึงพอใจในดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวแตกต่างกนั 3) ดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวกและการเขา้ถึงแหล่ง พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ท่ี
แตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่งแตกต่างกนั 4) ดา้น
กิจกรรมการท่องเท่ียว พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่าง
กนัจะมีความพึงพอใจในดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 
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สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 ปัจจยัดา้นสถานท่ีและการเขา้ถึงแหล่ง ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นวฒันธรรมและวิถีชีวิต ดา้นราคา สินคา้และบริการ ดา้น
การส่งเสริมการตลาด และดา้นความตอ้งการส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเดินทาง
มาท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัของนกัท่องเท่ียว 
 สามารถใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ี 1 (First Order Confirmatory 
Factor Analysis: CFA) ไดด้งัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.71  สถิติเบ้ืองตน้ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขต  
  ตล่ิงชนั 
 

ปัจจัยด้านต่างๆ  Max Min SK KU x  S.D. 
1. ดา้นสถานท่ีและการเขา้ถึงแหล่ง (Place) 5.00 1.00 -1.056 3.059 4.01 0.589 
2. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
(Convenience) 

5.00 2.00 -.461 -.106 4.27 0.584 

3. ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม (Resource) 

5.00 2.00 -.867 1.307 4.11 0.663 

4. ดา้นวฒันธรรมและวถีิชีวติ (Culture)  5.00 2.67 -.088 -.467 4.02 0.539 
5. ดา้นราคา สินคา้และบริการ (Price) 5.00 2.50 -.501 .224 4.14 0.499 
6. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 5.00 1.00 -.444 1.334 3.59 0.571 
7. ดา้นความตอ้งการส่วนบุคคล 
(Personal) 

5.00 2.50 -.219 -.363 4.10 0.576 

 
 จากตารางท่ี 4.71 แสดงค่าสถิติเบ้ืองตน้เก่ียวกบัระดบัความส าคญัของปัจจยัในดา้น
ต่างๆ จากความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชัน พบว่า 
นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญักบัปัจจยัต่างๆ มากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก ดงัน้ี ล าดบัแรก ดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวก ( x = 4.27)  รองลงมา คือ ด้านราคา สินค้าและบริการ  ( x = 4.14)  และด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ( x = 4.11) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.72  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ  
  เดินทางท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั  
 

ปัจจยั Place Convenience Resource Culture Price Promotion Personal 
Place 1.000       
Convenience 0.244** 1.000      
Resource 0.151** 0.310** 1.000     
Culture 0.216** 0.334** 0.393** 1.000    
Price 0.196** 0.276** 0.456** 0.415** 1.000   
Promotion 0.275** 0.081* 0.179** 0.253** 0.337** 1.000  
Personal 0.185** 0.088* 0.185** 0.281** 0.376** 0.303** 1.000 

Mean  ( x ) 4.0133 4.2700 4.1063 4.0158 4.1437 3.5856 4.0950 
S.D. 0.5898 0.5846 0.6637 0.5392 0.4990 0.5714 0.5768 

 
Bartlett's Test of Sphericity = 459.395 P = 0.000 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) = 0.773 
หมายเหตุ :  ** P < 0.01  
หมายเหตุ :  * P < 0.05  
 
 จากตารางท่ี 4.72 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันระหวา่งตวั
แปรในโมเดลของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั พบวา่ 
ทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั (P < 0.01 และ P < 0.05 ) ค่าสถิติ Bartlett's Test of 
Sphericity มีค่าเท่ากบั 459.395 (P < 0.000) แสดงวา่ค่าเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัแตกต่าง
จากเมทริกซ์เอกลกัษณ์อย่างมีนยัส าคญัและค่าดชันีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากบั 0.773 ซ่ึงมีค่าเขา้ใกล ้1 แสดงวา่ปัจจยัมีความสัมพนัธ์
กนัสูง เหมาะสมท่ีจะน าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบไดด้งัตารางท่ี 4.73 
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ตารางท่ี 4.73  ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีหน่ึงของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ 
 ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั 

 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจ 
น า้หนัก 

องค์ประกอบ b (SE) 
t R2   

1. ดา้นสถานท่ีและการเขา้ถึงแหล่ง (Place) 0.24** (0.05) 4.60 0.06 
2. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก (Convenience) 0.35** (0.05) 6.55 0.12 
3. ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (Resource) 0.50** (0.06) 8.71 0.25 
4. ดา้นวฒันธรรมและวถีิชีวติ (Culture)  0.79** (0.08) 10.23 0.62 
5. ดา้นราคา สินคา้และบริการ (Price) 0.91** (0.08) 11.80 0.82 
6. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 0.35** (0.05) 6.59 0.13 
7. ดา้นความตอ้งการส่วนบุคคล (Personal) 0.39** (0.05) 7.19 0.15 
Chi-Square = 13.78, df. = 9, P = 0.13, GFI = 0.99, AGFI = 0.97, RMR = 0.029, RMSEA = 0.037 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi-Square = 13.78, df. = 9, P = 0.13, GFI = 0.99, AGFI = 0.97, RMR = 0.029, RMSEA = 0.037 
 
ภาพท่ี 4.3  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีหน่ึงของโมเดลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั 

0.91 

0.79 

0.50 

0.39 

0.35 

0.35 

0.24 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเดินทาง
ท่องเท่ียวตลาดน ้าใน

เขตตล่ิงชนั 

ดา้นสถานท่ีและการเขา้ถึงแหล่ง 

ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 

ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ดา้นวฒันธรรมและวถีิชีวติ 

ดา้นราคา สินคา้และบริการ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ดา้นความตอ้งการส่วนบุคคล 
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 จากตารางท่ี 4.73 แสดงผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั พบวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษโ์ดยพิจารณาค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากบั 13.78 ซ่ึงมีค่าความน่าจะเป็นเขา้
ใกล ้1 (P = 0.13) ท่ีองศาอิสระ (df.) เท่ากบั 9 แสดงวา่ยอมรับสมมติฐานหลกัท่ีวา่โมเดลการวิจยั
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์และดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากบั 0.99 ดชันีวดั
ระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) มีค่าเท่ากบั 0.97 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.95 แสดงวา่โมเดลมี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ รวมทั้งดชันีรากของก าลงัสองเฉล่ียของเศษ (RMR) มีค่า
เท่ากบั 0.029 ซ่ึงมีค่าเขา้ใกลศู้นย ์แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษเ์ช่นกนั 
 ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีหน่ึง ซ่ึงเป็นผลการ
วเิคราะห์โมเดลท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบคุณลกัษณะของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั พบวา่ น ้าหนกัองคป์ระกอบของปัจจยัทั้ง 7 ดา้นมี
ค่าเป็นบวก โดยมีขนาดตั้งแต่ 0.24 ถึง 0.91 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกปัจจยั โดย
ปัจจยัท่ีมีค่าน ้ าหนักความส าคญัมากท่ีสุดเรียงจากมากไปน้อย ได้ดงัน้ี อนัดบัท่ี 1 คือ ด้านราคา 
สินคา้และบริการ อนัดบัท่ี 2 คือ ดา้นวฒันธรรมและวิถีชีวิต อนัดบัท่ี 3 คือ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม อนัดบัท่ี 4 คือ ดา้นความตอ้งการส่วนบุคคล อนัดบัท่ี 5 ซ่ึงมีสองรายการท่ีมีค่า
น ้ าหนกัองค์ประกอบเท่ากนั คือ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและดา้นการส่งเสริมการตลาด และ
อนัดบัท่ี 7 คือ ดา้นสถานท่ีและการเขา้ถึงแหล่ง ซ่ึงเป็นดา้นท่ีมีค่าน ้าหนกัความส าคญันอ้ยท่ีสุด  
 ดงันั้น เม่ือพิจารณาจากค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบแลว้นั้น สรุปไดว้า่ปัจจยัทั้ง 7 ดา้น ลว้น
เป็นปัจจยัท่ีส าคญัขององค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขต
ตล่ิงชนั ดงัตารางท่ี 4.73 และภาพท่ี 4.3 
 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีหน่ึง สรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นสถานท่ี
และการเขา้ถึงแหล่ง ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้าน
วฒันธรรมและวิถีชีวิต ด้านราคา สินค้าและบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านความ
ตอ้งการส่วนบุคคลเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขต
ตล่ิงชนัของนกัท่องเท่ียว 
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

  
ในส่วนน้ีผูศึ้กษาได้น าผลการศึกษาท่ีได้จากการวิเคราะห์ขอ้มูลมาสรุปผลการศึกษา 

อภิปรายผลและใหข้อ้เสนอแนะในการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
5.1  วตัถุประสงค์การศึกษาวจัิย 

1.  เพื่อส ารวจพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้ า
ในเขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 

2.  เพื่อศึกษาปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเดินทาง
มาท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 

3.  เพื่อศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการเดินทางมา
ท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 

4.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาและ
การส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัร่วมกนั 
 
5.2  ขอบเขตของการวจัิย 

ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั ความคาดหวงัและ
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียว และแนวทางการพฒันาและการส่งเสริมทางการ
ท่องเ ท่ียวของตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชันในภาพรวม โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
ตลาดน ้าทั้ง 3 แห่ง ซ่ึงผูว้จิยัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลในบริเวณพื้นท่ีตลาดน ้ าตล่ิงชนั ตลาดน ้ าคลองลดั
มะยม และตลาดน ้าวดัสะพานในช่วงระหวา่งเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2555 
 
5.3  ระเบียบวธีิวจัิย  

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Qualitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative  
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Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ท่ี
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้ าทั้งในเขตตล่ิงชัน รวมทั้งส้ิน 400 ชุด โดย
แบ่งกลุ่มตัวอย่างในการเก็บแบบสอบถามแบบโควต้า (Quota Sampling) ตามสัดส่วนจ านวน
นกัท่องเท่ียว ส่วนแบบสัมภาษณ์จะใช้เก็บขอ้มูลผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัทั้ง 3 
แห่ง รวมกนัไม่นอ้ยกว่า 12 ท่าน จากนั้นขอ้มูลท่ีไดจ้ะน าไปวิเคราะห์ผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS for Windows โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อ
วเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียว พฤติกรรมการท่องเท่ียว ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียว
เก่ียวกบัปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว ความคาดหวงัและความพึงพอใจ 
นอกจากน้ี ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบ
สมมติฐานการวจิยัเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม โดยวิธีการทดสอบหาค่า
ความแตกต่างแบบ T-test และสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และใช้เทคนิค
การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ี 1 (First Order Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
เพื่อทดสอบวา่ปัจจยัใดเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว  
 
5.4  สรุปผลการศึกษา 

5.4.1  พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขต
ตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 

จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 คน ท่ีเก็บรวบรวมจากตลาดน ้ าทั้ง 3 แห่ง พบว่า
นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชันส่วนใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวท่ีมาจาก
กรุงเทพมหานครมากท่ีสุด โดยเป็นนกัท่องเท่ียวเพศหญิงมากกวา่เพศชาย และเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมี
อายตุ  ่ากวา่ 25 ปี มากท่ีสุด ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูมี้สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
และเป็นผูท่ี้ไม่ไดป้ระกอบอาชีพมากท่ีสุด กล่าวคือ เป็นกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา และผูเ้กษียณอาย ุ
อีกทั้งส่วนใหญ่จะมีรายไดเ้ฉล่ียระหวา่ง 10,000 บาท ทั้งน้ี ในดา้นของพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนันั้น พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้เคย
เดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัแลว้เป็นคร้ังท่ี 2 หรือมากกวา่นั้น ซ่ึงส่วนใหญ่จะเดินทางมา
กบัญาติหรือบุคคลในครอบครัว รองลงมาคือเดินทางมากบัเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน และจะใช้
วิธีการขบัรถส่วนตวัมาเอง นอกจากน้ี พบวา่ บุคคลท่ีมีส่วนส าคญัต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียว
ตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัมากท่ีสุด คือญาติหรือบุคคลในครอบครัว โดยนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะทราบ 
ขอ้มูลการท่องเท่ียวจากค าแนะน าของเพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลในครอบครัวมากท่ีสุด 
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5.4.2  ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกเดินทางมาท่องเท่ียว
ตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขต
ตล่ิงชนั ผูว้ิจยัแบ่งการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออกเป็น 7 ดา้น โดยให้นกัท่องเท่ียว
เป็นผูใ้ห้ระดบัคะแนนความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวออกเป็น 5 
ระดบั  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวตลาด
น ้าในเขตตล่ิงชนัในภาพรวมนั้นมีระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงปัจจยัดา้นท่ีนกัท่องเท่ียวให้
ความส าคญัต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชันมากท่ีสุด คือ ปัจจยัด้านส่ิง
อ านวยความสะดวก โดยมีระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นราคา 
สินค้าและบริการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้านความตอ้งการส่วนบุคคล ด้าน
วฒันธรรมและวิถีชีวิต ดา้นสถานท่ีและการเขา้ถึงแหล่ง และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 
ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั 

เม่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 1) ดา้นสถานที่และการเขา้ถึงแหล่ง 
ปัจจยัที่มีค่าเฉลี่ยความส าคญัในการตดัสินใจเดินทางมาเที่ยวตลาดน ้ าในมากที่สุด คือ การ
คมนาคมเขา้ถึงไดส้ะดวก รองลงมา คือ ระยะทางไม่ไกลจากที่พกั และความมีช่ือเสียงและเป็นท่ี
รู้จกัดีของตลาดน ้ า 2) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก พบวา่ ส่ิงอ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเที่ยว
และการมีความปลอดภยัในแหล่งท่องเที่ยวเป็นปัจจยัที่มีค่าเฉลี่ยความส าคญัมากที่สุด 3) ดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ นกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั
ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามและมีบรรยากาศดี และความ
โดดเด่นของสถานท่ีในระดบัมากทั้งสองประเด็น 4) ด้านวฒันธรรมและวิถีชีวิต พบว่า ส่ิงท่ี
นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด คือ คนในทอ้งถ่ินมีความเป็นมิตรและมีอธัยาศยัดี 
รองลงมา คือ การจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต วฒันธรรมและความมีเอกลกัษณ์เฉพาะ และ
การมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัทางศาสนาและวฒันธรรม 5) ดา้นราคา สินคา้และบริการ พบวา่ การ
มีอาหารและเคร่ืองด่ืม อร่อย สะอาด เป็นประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียความส าคญัต่อการตดัสินใจของ
นกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัมากท่ีสุด รองลงมาคือ เร่ืองราคาสินคา้
และบริการมีความเหมาะสม ยติุธรรม การมีกิจกรรมการท่องเท่ียวให้ท าหลากหลาย และสินคา้ ของ
ฝากและของท่ีระลึกมีความหลากหลาย 6) ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ การไดรั้บค าแนะน าจาก
บุคคลท่ีเคยมาแลว้ เป็นปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียความส าคญัต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขต
ตล่ิงชนัมากท่ีสุด รองลงมาคือ การโฆษณาผา่นโทรทศัน์ วทิย ุส่ือส่ิงพิมพ ์หรืออินเตอร์เน็ต และการ
ประชาสัมพนัธ์จากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในขณะท่ีการประชาสัมพนัธ์จากตวัแทน
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จ าหน่ายหรือบริษทัทวัร์ เป็นปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียความส าคญัต่อกนัตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าใน
เขตตล่ิงชนัในระดบัปานกลาง และ 7) ดา้นความตอ้งการส่วนบุคคล พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทาง
มาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชันส่วนใหญ่ให้ความส าคญักับการต้องการใช้เวลาพกัผ่อนร่วมกับ
ครอบครัว เพื่อนหรือคนรักมากท่ีสุด รองลงมา คือ ตอ้งการเห็นวิถีชีวิตและบรรยากาศท่ีแปลกใหม่
ไม่ซ ้ ากบัท่ีอ่ืน ตอ้งการหลีกหนีความวุ่นวายจากสังคมเมือง และตอ้งการเสริมสร้างประสบการณ์
และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ  

จากผลการศึกษาขา้งตน้ ผูว้จิยัสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1 และ
ขอ้ท่ี 3 ไดว้า่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ ท่ีแตกต่างกนัจะมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  

ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีหน่ึง ซ่ึงเป็นผลการ
วเิคราะห์โมเดลท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบคุณลกัษณะของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั พบวา่ น ้าหนกัองคป์ระกอบของปัจจยัทั้ง 7 ดา้นมี
ค่าเป็นบวก โดยปัจจยัท่ีมีค่าน ้ าหนกัความส าคญัมากท่ีสุดเรียงจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ อนัดบัท่ี 1 คือ 
ด้านราคา สินค้าและบริการ อันดับท่ี 2 คือ ด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต  อันดับท่ี 3 คือ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อนัดบัท่ี 4 คือ ดา้นความตอ้งการส่วนบุคคล อนัดบัท่ี 5 คือ 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก และดา้นการส่งเสริมการตลาด และอนัดบัท่ี 7 คือ ดา้นสถานท่ีและการ
เขา้ถึงแหล่ง ซ่ึงเป็นดา้นท่ีมีค่าน ้ าหนกัความส าคญันอ้ยท่ีสุด กล่าวคือ ปัจจยัทั้ง 7 ดา้นนั้นลว้นเป็น
ปัจจัย ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชันของ
นกัท่องเท่ียว 

5.4.3  ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการเดินทางมาท่องเท่ียว
ตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาเก่ียวกบัความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
เท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียว 2) ดา้นกายภาพและ
ส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียว 3) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่ง และ 4) ดา้น
กิจกรรมการท่องเท่ียว โดยผูว้ิจยัให้นกัท่องเท่ียวให้คะแนนระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจ 
เป็น 5 ระดบั ซ่ึงจากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ในภาพรวมนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ า
ในเขตตล่ิงชนัให้ความคาดหวงัระดบัมากในทุกๆ ดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียความคาดหวงัมากท่ีสุด 
คือ ดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียว รองลงมาคือ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและ
การเขา้ถึงแหล่ง ดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียวและดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว ตามล าดบั 
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ทั้ งน้ี เ ม่ือพิจารณาในรายประเด็นของความคาดหวงัในแต่ละด้าน สามารถสรุป
รายละเอียดไดด้งัน้ี 1) ดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียว พบวา่ นกัท่องเท่ียวให้ความคาดหวงักบัความ
น่าสนใจของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในระดบัมาก ส่วนความน่าสนใจของวิถีชีวิตความเป็นอยูข่อง
คนในพื้นท่ีมีระดบัความคาดหวงัในระดบัปานกลาง 2) ด้านกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่ง
ท่องเท่ียว พบว่า นกัท่องเท่ียวให้ความคาดหวงัในดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียว
ในระดบัมากทุกประเด็น โดยประเด็นท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความคาดหวงัมาก 3 อนัดบัแรก คือ ปลอด
มลพิษทางอากาศ ขยะและส่ิงปฏิกูล รองลงมา คือ อธัยาศยัไมตรีของคนในพื้นท่ี และความสะดวก
ในการเดินเท่ียวชมและเลือกซ้ือสินคา้ ตามล าดบั 3) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่ง 
พบวา่ ส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวให้ความคาดหวงัในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่ง
ในระดบัมาก โดยประเด็นท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความคาดหวงัมาก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีบริเวณพื้นท่ี
จอดรถมากเพียงพอ มีห้องน ้ าสาธารณะ/สุขาท่ีสะอาดและเพียงพอ และมีถงัขยะ/จุดทิ้งส่ิงปฏิกูล
เพียงพอ ตามล าดบั 4) ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว พบวา่ ประเด็นท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความคาดหวงัใน
ระดบัมาก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีกิจกรรมการท่องเท่ียวให้ท าหลายอยา่ง รองลงมา คือ มีอาหารท่ี
สะอาดและอร่อยใหรั้บประทานไม่ซ ้ ากบัท่ีอ่ืน และมีสินคา้ท่ีไม่ซ ้ ากบัท่ีอ่ืนใหเ้ลือกซ้ือ  

ในขณะท่ี ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวดา้นความพึงพอใจภายหลงัจากท่ีไดเ้ดินทาง
ท่องเท่ียวแลว้นั้น พบวา่ ในภาพรวมนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียว รองลงมาคือ ด้าน
ทรัพยากรการท่องเท่ียว ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการเขา้ถึง
แหล่ง ตามล าดบั  

ทั้ งน้ี เม่ือพิจารณาในรายประเด็นของความพึงพอใจในแต่ละด้าน สามารถสรุป
รายละเอียดไดด้งัน้ี 1) ดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียว พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจเก่ียวกบัความ
น่าสนใจของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและความน่าสนใจของวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนในพื้นท่ีใน
ระดบัมากทั้งคู่ 2) ดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียว พบว่า นกัท่องเท่ียวมีความพึง
พอใจในด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียวในระดบัมากทุกประเด็น โดยประเด็นท่ี
นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจมาก 3 อนัดบัแรก คือ อธัยาศยัไมตรีของคนในพื้นท่ี รองลงมา คือ 
ปลอดมลพิษทางอากาศ ขยะและส่ิงปฏิกูล และความเงียบสงบในแหล่งท่องเท่ียว 3) ดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่ง พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก
และการเขา้ถึงแหล่งในระดับมาก โดยประเด็นท่ีนักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจมาก 3 อนัดับแรก 
ไดแ้ก่ มีความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว มีความปลอดภยัจากอาชญากรรม และป้ายบอก
ทางไปยงัสถานท่ีอ่ืนๆ หาง่ายและชดัเจน นอกจากน้ี พบวา่ มีเพียง 3 ประเด็นท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความ
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พึงพอใจในระดบัปานกลาง คือ มีห้องน ้ าสาธารณะ/สุขาท่ีสะอาดและเพียงพอ มีบริเวณพื้นท่ีจอดรถ
มากเพียงพอ และมีถงัขยะ/จุดทิ้งส่ิงปฏิกูลเพียงพอ ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อย
ท่ีสุด และ 4) ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว พบวา่ ประเด็นท่ีนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจมาก 3 อนัดบั
แรก ไดแ้ก่ มีกิจกรรมการท่องเท่ียวใหท้  าหลายอยา่ง มีอาหารท่ีสะอาดและอร่อยให้รับประทานไม่ซ ้ า
กบัท่ีอ่ืน และมีสินคา้ท่ีไม่ซ ้ ากบัท่ีอ่ืนใหเ้ลือกซ้ือ  

อยา่งไรก็ตามเม่ือน าค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจมาเปรียบเทียบกนั พบว่า 
นกัท่องเท่ียวใหค้วามคาดหวงัในระดบัมากในทุกๆ ดา้น แต่กลบัมีความพึงพอใจในระดบัมาก เพียง 
3 ดา้น คือ ดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียว ดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียว และดา้น
กิจกรรมการท่องเท่ียว ยกเวน้ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่ง ซ่ึงพบวา่มีความพึง
พอใจในการเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัในระดบัปานกลาง 

จากผลการศึกษาขา้งตน้ ผูว้จิยัสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2 ใน
ภาพรวมได้ว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัประชากรศาสตร์ ได้แก่ ระดับการศึกษาและภูมิล าเนาท่ี
แตกต่างกันจะมีความคาดหวงัในการท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชันแตกต่างกัน ในขณะท่ี 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดท่ี้แตกต่าง
กนัจะมีความพึงพอใจในการท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัแตกต่างกนั 

5.4.4  ความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาและการส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขต
ตล่ิงชนัร่วมกนั 

ในส่วนน้ีผูว้จิยัสรุปผลการศึกษาออกเป็น 2 ตอน โดยเป็นการสรุปผลการศึกษาท่ีไดจ้าก
แบบสอบถามตอนท่ี 5 ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากนกัท่องเท่ียว และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งกบัตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั ทั้ง 3 แห่ง ทั้งน้ีเพื่อให้ไดข้อ้เสนอแนะซ่ึงคาดวา่น่าจะเป็นแนว
ทางการพฒันาและการส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัแบบมีส่วนร่วม ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1  ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อการพฒันาและการส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาด
น ้าในเขตตล่ิงชนัแบบมีส่วนร่วม 

จากการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักท่องเท่ียวท่ีได้จาก
แบบสอบถามตอนท่ี 5 ผูว้ิจยัสามารถน ามาสรุปได ้4 ประเด็น คือ ประเด็นท่ี 1 ความตอ้งการมีส่วน
ร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียว ประเด็นท่ี 2 ความตอ้งการกลบัมาเท่ียวซ ้ า ประเด็นท่ี 3 ปัญหาหรือ
อุปสรรคท่ีพบในระหวา่งท่องเท่ียว และประเด็นท่ี 4 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ โดยสรุป
ประเด็นต่างๆ ไดด้งัน้ี 

ประเด็นท่ี 1  ความต้องการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียว พบว่า ส่วนใหญ่
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัยงัไม่แน่ใจท่ีจะตอ้งการเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
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การพฒันาการท่องเท่ียวของตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชัน ทั้งน้ี เน่ืองจากส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าตนเอง
สามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวไดอ้ยา่งไร ดงันั้นนกัท่องเท่ียวจึงยงัไม่แน่ใจวา่
ตอ้งการมีส่วนร่วมหรือไม่ อย่างไรก็ตาม พบว่า กิจกรรมส่วนใหญ่ท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการมีส่วน
ร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวในเขตตล่ิงชัน คือ กิจกรรมท่ีมีส่วนช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม ล าคลองและทศันียภาพในเขตพื้นท่ี เช่น การเก็บขยะในล าคลอง การปลูกตน้ไม ้การท า
ความสะอาดพื้นท่ี การไม่ทิ้งขยะลงในล าคลอง การช่วยจดัระเบียบและปรับปรุงพื้นท่ีโดยรอบ 
นอกจากน้ี นกัท่องเท่ียวยงัตอ้งการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมไทย เช่น การเรียนรู้
เก่ียวกบัดนตรีไทย การแสดงพื้นบา้น กาลเล่นทอ้งถ่ิน และการสาธิตการท าขนมหรืออาหารไทย 
รวมทั้งกิจกรรมรูปแบบอ่ืน เช่น การประกวดภาพถ่าย และการเป็นผูบ้อกต่อหรือผูแ้นะน าการ
ท่องเท่ียวท่ีดี เป็นตน้ 

ประเด็นท่ี 2  ความตอ้งการกลับมาเท่ียวซ ้ า พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ตอ้งการ
กลบัมาเท่ียวซ ้ าอีกคร้ัง ทั้งน้ี สาเหตุท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการกลบัมาเท่ียวซ ้ าอีกเน่ืองจากตลาดน ้ ามี
อาหารอร่อย มีบรรยากาศดี และยงัคงสภาพวิถีชีวิตท่ีงดงามเหมาะแก่การมาพกัผอ่น รวมทั้งสถาน
ท่ีตั้ งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก สามารถเดินทางไปกลับได้สะดวก ส่วนสาเหตุท่ี
นักท่องเท่ียวไม่ตอ้งกลบัมาเท่ียวซ ้ านั้น ส่วนใหญ่เป็นเพราะท่ีจอดรถมีไม่เพียงพอ การเดินทาง
เขา้ถึงไดไ้ม่สะดวก สภาพพื้นภายในตลาดน ้าคบัแคบและแออดัเกินไป ห้องน ้ าไม่เพียงพอ และมีรถ
ประจ าทางท่ีใหบ้ริการนอ้ย 

ประเด็นท่ี 3  ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีพบในระหวา่งท่องเท่ียว พบวา่ ปัญหาหรืออุปสรรค
ท่ีนกัท่องเท่ียวประสบและตอ้งการให้แกไ้ขมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ในภาพรวม คือ พื้นท่ีจอดรถไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว รองลงมา คือ ห้องน ้ าไม่เพียงพอและสกปรก และป้าย
บอกทางมีน้อยหรือไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม เม่ือวิเคราะห์ผลขอ้มูลตลาดน ้ าในแต่ละแห่ง พบว่า 
ประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคท่ีนักท่องเท่ียวคิดว่าเป็นปัญหาส าหรับตลาดน ้ าตล่ิงชันมากท่ีสุด 3 
อนัดบัแรกคือ ท่ีจอดรถไม่เพียงพอ ห้องน ้ าไม่เพียงพอและสกปรก และป้ายบอกทางมีนอ้ยหรือไม่
ชดัเจน ส าหรับตลาดน ้าคลองลดัมะยม พบวา่ ประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคท่ีนกัท่องเท่ียวคิดวา่เป็น
ปัญหามากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ ท่ีจอดรถไม่เพียงพอ มีรถประจ าทางท่ีให้บริการน้อย และจุด
พกัผอ่นหรือท่ีนัง่รับประทานอาหารมีนอ้ย ในขณะท่ีตลาดน ้ าวดัสะพาน พบวา่ ประเด็นปัญหาหรือ
อุปสรรคท่ีนกัท่องเท่ียวคิดวา่เป็นปัญหา มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ เส้นทาง (ถนน) ท่ีเขา้ถึงไดไ้ม่
สะดวก ป้ายบอกทางมีนอ้ยหรือไม่ชดัเจน และขาดขอ้มูลการประชาสัมพนัธ์  

ประเด็นท่ี 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ พบว่า ข้อเสนอแนะต่างๆ ท่ี
นกัท่องเท่ียวแสดงความคิดเห็นนั้นส่วนใหญ่เก่ียวกบัเร่ืองของส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับรองรับ
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นกัท่องเท่ียว เช่น ป้ายบอกทาง สภาพถนนท่ีไปยงัแหล่งท่องเท่ียว รถโดยสารประจ าทาง ท่ีจอดรถ 
ห้องน ้ าสาธารณะ ท่ีนั่งพกัผ่อนหรือโซนส าหรับนักท่องเท่ียว การประชาสัมพนัธ์ข้อมูลการ
ท่องเท่ียว หรือจุดบริการขอ้มูลส าหรับนกัท่องเท่ียว เป็นตน้ อีกประเด็นหน่ึงจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวส าหรับรองรับนกัท่องเท่ียวให้สอดคลอ้งกบับริบทของความเป็น
ตลาดน ้ า อาทิ กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและเชิงนิเวศ กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
กิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมอ่ืนท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมได ้เช่น การวาดภาพ
ประกวด การเรียนดนตรีไทย เรียนท าอาหารพื้นบา้น หรือการสาธิตปลูกตน้ไม ้พืชและพนัธ์ุไม้
ต่างๆ เป็นตน้ นอกจากน้ี นกัท่องเท่ียวยงัให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการในเร่ือง
ต่างๆ เช่น การควบคุมคุณภาพของสินคา้และบริการให้ไดม้าตรฐาน การส่งเสริมผลิตภณัฑ์ชุมชน 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับการบริการ เป็นตน้  

ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเก่ียวกบัแนวทางการพฒันา
และการส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชันแบบมีส่วนร่วม เป็นดงัน้ี 1) การสร้างการ
ตระหนักรู้แก่ชุมชน ผูป้ระกอบการในพื้นท่ีให้เห็นถึงคุณค่าและความส าคญัของทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวท่ีตนมีอยู่ 2) ประชาชนในทอ้งถ่ินควรและเป็นก าลงัส าคญัในการรักษาสาธารณะสมบติั
ทอ้งถ่ิน 3) การได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งก็เป็นส่ิงส าคญั 
เพราะชุมชนเองไม่สามารถท่ีจะด าเนินไปไดอ้ยา่งโดดเด่ียว จ าเป็นท่ีจ าตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การจดัอบรมสร้างองคค์วามรู้ทางวิชาการดา้นการท่องเท่ียวแก่คนในชุมชน หรือ
ผูน้ า ผูป้ระกอบการโดยสถาบนัการศึกษาและสถาบนัวิชาการต่างๆ การสนับสนุนงบประมาณ 
พฒันาระบบสาธารณูปโภคและการประชาสัมพนัธ์จากภาครัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
4) ควรเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนไดมี้โอกาสเขา้มามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแกไ้ข 
มีการแลกเปล่ียนความรู้ความคิดซ่ึงกนัและกนั และรับผิดชอบร่วมกนั 5) การสร้างความรับรู้ไปยงั
นกัท่องเท่ียว โดยการท าให้นกัท่องเท่ียวรับรู้ไดว้า่นกัท่องเท่ียวมีความส าคญัต่อแหล่งท่องเท่ียวและ
สามารถมีส่วนช่วยเหลือชุมชนไดม้ากเพียงใด 6) ทุกภาคส่วนไม่ควรมองเฉพาะผลประโยชน์ท่ีตวัเอง
จะไดรั้บ แต่ควรมองการพฒันาการท่องเท่ียววา่เป็นกลไกท่ีส าคญัในการน าไปสู่ความย ัง่ยืนทั้งระบบ
ได ้และ 7) สนบัสนุนกระบวนการสร้างและพฒันาเครือข่ายการท่องเท่ียวเช่ือมโยง ทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น ประสานงาน บริหารงาน และท า
กิจกรรมร่วมกนัระหวา่งพื้นท่ีโดยมีเป้าหมายและแนวคิดเดียวกนั 

สรุปความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาและการส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดน ้ าใน
เขตตล่ิงชนัร่วมกนั เป็นดงัน้ี 

1)  ดา้นการพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียว กล่าวคือ ควรมีการพฒันาและปรับปรุงสภาพ 
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ทรัพยากรการท่องเท่ียวซ่ึงเสมือนเป็นผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวท่ีส าคญัในแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ 
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ วฒันธรรมและวิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของตลาดน ้ า เช่น การ
ดูแลรักษาความสะอาดของคูคลองตลอดเส้นทางการท่องเท่ียว การคงไวซ่ึ้งอตัลกัษณ์ของตลาดน ้ า 
การจดัระเบียบและก าหนดขอบเขต (Zoning) การใชป้ระโยชน์พื้นท่ีตลาดน ้า การจดัให้มีการบริการ
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานในแหล่งท่องเท่ียว การรักษาทรัพยากรมนุษยผ์ูซ่ึ้งเสมือนเป็น
องคค์วามรู้ของทอ้งถ่ิน และการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเท่ียวในดา้นต่างๆ  

2)  ดา้นการบริหารจดัการ คือ ควรให้มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบอยา่ง
ชดัเจน ส าหรับผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี ไดแ้ก่ ผูน้  าทอ้งถ่ิน ผูน้ าประชาคมตลาดน ้ า ผูป้ระกอบการ
การท่องเท่ียว คนในชุมชน นอกจากน้ี ควรบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ระบบนิเวศ การอนุรักษ ์
ฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรม การจดัการเร่ืองระบบจราจรขนส่งทางบกและทางน ้ า การจดัการน ้ าเสียและ
ขยะมูลฝอย และการพฒันาจดัการเร่ืองมาตรฐานสินคา้ และบริการ เป็นตน้ 

3)  ด้านการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง คือ การสร้างการรับรู้เก่ียวกบัการมีส่วน
ร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวของตลาดน ้ าโดยการมีส่วนร่วม
ท่ีแทจ้ริงจะตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจนและเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคญั และเปิด
โอกาสในการให้สมาชิกมีสิทธิในการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ และ
รับผดิชอบร่วมกนั จึงจะเรียกไดว้า่เป็นการพฒันาการท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วมโดยแทจ้ริง 

4)  ดา้นกิจกรรมและการเรียนรู้ คือ รูปแบบของกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสามารถสร้าง
การรับรู้และความเขา้ใจในวถีิชีวติและวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหวา่ง
ชุมชนกับผู ้ม า เยือน  และ ท่ีส าคัญคือ  ต้องสามารถสร้าง จิตส า นึกในเ ร่ืองการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม เช่น การจดัโปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์การจดัเส้นทาง
การท่องเท่ียวเพื่อส่ือความหมาย การจดัพื้นท่ีการเรียนรู้สู่ชุมชนและเยาวชน และให้ความร่วมมือใน
การท าวจิยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

 
5.5  อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวความคาดหวงัและความพึง
พอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชัน จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
สามารถอภิปรายผลการศึกษาตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัไดด้งัน้ี 

5.5.1  สรุปผลการศึกษาขอ้มูลพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 

จากการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามนกัท่องเท่ียวชาวไทย จ านวน 400 ชุด แลว้จึงน า 
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มาวเิคราะห์ประมวลผลทางสถิติดว้ยโปรแกรม SPSS พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ า
ในเขตตล่ิงชนัส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมาจากกรุงเทพมหานคร และเป็นนกัท่องเท่ียวเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย มีสถานภาพโสด จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีและส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้ไม่ได้
ประกอบอาชีพมากท่ีสุด คือ เป็นนกัเรียน นกัศึกษาและผูเ้กษียณอายุแลว้ ซ่ึงมีรายได ้10,000 บาท 
หรือต ่ากว่า ลกัษณะของพฤติกรรมการท่องเท่ียว พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้เคยเดินทางมาเท่ียวตลาด
น ้าในเขตตล่ิงชนัแลว้ โดยส่วนใหญ่จะเดินทางมาเท่ียวกบัญาติหรือบุคคลในครอบครัว ดว้ยการขบั
รถยนตส่์วนตวัมาเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานผลการศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานครจากแผนพฒันาการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554-2558 
(กองการท่องเท่ียว, 2555) กล่าวว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ซ่ึงมีสถานภาพโสด มีอาชีพเป็นนกัศึกษา มีรายได้ประมาณเดือนละ 5,000-10,000 บาท และส่วน
ใหญ่รับทราบขอ้มูลการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครจากการบอกต่อของเพื่อนและคนรู้จกั นอกจากน้ี 
พบว่า บุคคลท่ีมีส่วนส าคญัต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัมากท่ีสุด คือ 
ญาติหรือบุคคลในครอบครัว และส่วนใหญ่จะทราบขอ้มูลการท่องเท่ียวจากค าแนะน าของเพื่อน 
เพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลในครอบครัวมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อุราวรรณ สุขเกษม 
(2553) ท่ีกล่าววา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวรู้จกัตลาดน ้ าโดยค าชกัชวนจากเพื่อนมากท่ีสุด และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Victor (1994) เก่ียวกับรูปแบบการกระตุ้นและการตอบสนองของ
พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวท่ีก่อให้เกิดการตดัสินใจ โดยกล่าวว่า การไดรั้บขอ้มูลจากบุคคลใกลชิ้ด เช่น 
ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง ประกอบกบัการเรียนรู้ แรงจูงใจ ประสบการณ์ และทศันคติของตนในการ
กลัน่กรองขอ้มูลซ่ึงอยูใ่นกระบวนการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวแต่ละคน นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ อคัรฤทธ์ิ หอมประเสริฐ (2543: 16) กล่าวว่า การคน้หาขอ้มูล การรวบรวมขอ้มูล
เก่ียวกบัส่ิงท่ีจะตดัสินใจซ้ือ โดยพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียว บริการการ
ท่องเท่ียวหลงัการขาย และจะพิจารณาทางเลือกแต่ละทางดว้ยการสอบถามจากคนใกลชิ้ด รับทราบ
ขอ้มูลโฆษณาจากส่ือวารสาร โทรทศัน์ หรือวิทยุ อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ ใน
การประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชั้นนั้นควรให้ความส าคญักบัส่ือบุคคลเป็น
ส าคญั เน่ืองจากบุคคลอา้งอิงเหล่านั้นมีส่วนส าคญัในการประชาสัมพนัธ์และบอกกล่าวเชิญชวนใน
การเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัได ้ทั้งน้ี หลกัส าคญัคือการท าให้นกัท่องเท่ียวเกิดความ
ประทบัใจตลอดการเดินทาง เพื่อให้น าความประทบัใจกลับไปบอกต่อและเชิญชวนให้บุคคล
ใกลชิ้ดไดเ้ดินทางมาท่องเท่ียว 

5.5.2  สรุปผลการศึกษาปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือก
เดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 
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จากการศึกษาปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขต
ตล่ิงชนัพบวา่ ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัใน
ภาพรวมนั้นมีระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงปัจจยัดา้นท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก โดย
เป็นปัจจยัท่ีมีระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอุราวรรณ สุขเกษม 
(2552) เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวตลาดน ้ า โดยพบวา่ นกัท่องเท่ียว
ให้ความส าคญักบัปัจจยัทางการตลาดดา้นสถานท่ีมากท่ีสุด คือ เร่ืองภายในตลาดน ้ าปลอดโปร่ง 
สะดวกสบาย และตลาดน ้าอยูใ่กลส้ถานท่ีอ านวยความสะดวก ดงันั้น จึงเห็นไดว้า่ปัจจยัในเร่ืองของ
ส่ิงอ านวยความสะดวกเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้า 

อย่างไรก็ตาม เม่ือศึกษาถึงระดบัความมีอิทธิพลของปัจจยัในแต่ละด้านเพื่อยืนยนัว่า
ปัจจยัต่างๆ เหล่านั้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าใน
เขตตล่ิงชันจริง พร้อมทั้ งจัดล าดับปัจจัยท่ี มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจด้วยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีหน่ึง (CFA) ผลจากการศึกษาพบว่า ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบของ
ปัจจยัทั้ง 7 ดา้นมีค่าเป็นบวก โดยปัจจยัท่ีมีค่าน ้ าหนกัความส าคญัมากท่ีสุดเรียงจากมากไปน้อย 
ไดแ้ก่ อนัดบัท่ี 1 คือ ปัจจยัดา้นราคา สินคา้และบริการ อนัดบัท่ี 2 คือ ปัจจยัดา้นวฒันธรรมและวิถี
ชีวิต อนัดบัท่ี 3 คือ ปัจจยัดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อนัดบัท่ี 4 คือ ปัจจยัดา้นความ
ตอ้งการส่วนบุคคล อนัดบัท่ี 5 คือ ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด ซ่ึงเป็นสองรายการท่ีมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากนั และอนัดบัท่ี 7 คือ ปัจจยัด้าน
สถานท่ีและการเขา้ถึงแหล่ง กล่าวคือ ปัจจยัทั้ง 7 ดา้น ลว้นเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั 

5.5.3  สรุปผลการศึกษาขอ้มูลความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการ
เดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 

ในส่วนของการศึกษาความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขต
ตล่ิงชนั พบว่า ในภาพรวมนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัให้ความคาดหวงั
ต่อการเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชันระดับมากในทุกๆ ด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียท่ี
นักท่องเท่ียวความคาดหวงัมากท่ีสุด คือ ด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึง
รองลงมาคือ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่ง ดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียวและดา้น
กิจกรรมการท่องเท่ียว ตามล าดบั ทั้งน้ี ประเด็นความคาดหวงัในดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มใน
แหล่งท่องเท่ียวดงักล่าวนั้น พบว่า ประเด็นท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความคาดหวงัมาก 3 อนัดบัแรก คือ 
การปลอดมลพิษทางอากาศ ขยะและส่ิงปฏิกูล รองลงมา คือ การมีอธัยาศยัไมตรีของคนในพื้นท่ี 

DPU



 
213 

 

 

และความสะดวกในการเดินเท่ียวชมและเลือกซ้ือสินคา้ ในขณะท่ี ผลการศึกษาดา้นความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียว พบวา่ ในภาพรวมนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียว รองลงมาคือ ด้าน
ทรัพยากรการท่องเท่ียว ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการเขา้ถึง
แหล่ง ตามล าดบั อย่างไรก็ตามเม่ือน าค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจมาเปรียบเทียบกนั 
ตามแนวคิดของ Pizam (1987) ท่ีกล่าววา่ ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบกนัระหวา่งความคาดหวงั
ต่างๆ ท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการไดรั้บจากแหล่งท่องเท่ียวกบัประสบการณ์ท่ีนกัท่องเท่ียวได้รับจาก
แหล่งท่องเท่ียวท่ีไดไ้ปเยอืนจะส่งผลออกมาเป็นความรู้สึก คือ นกัท่องเท่ียวผูซ่ึ้งคาดหวงัวา่จะไดรั้บ
การตอบสนองด้วยประสบการณ์ต่างๆ ก็จะเกิดความพึงพอใจ แต่ถ้าประสบการณ์ท่ีได้รับไม่
ตอบสนองต่อความคาดหวงัก็จะเกิดความไม่พอใจ โดยจากแนวคิดของ Hughes (1991) กล่าวเสริม
วา่ นกัท่องเท่ียวท่ีระบุวา่ความคาดหวงัของตนเองมีความเหมือนกบัประสบการณ์ท่ีไดรั้บก็จะแสดง
ความพึงพอใจในระดบัสูง ซ่ึงแตกต่างกบันกัท่องเท่ียวท่ีระบุวา่ความคาดหวงัของตนเองค่อนขา้งจะ
คลา้ยกบัประสบการณ์ท่ีตนเองไดรั้บก็จะแสดงความพึงพอใจในระดบัท่ีต ่ากว่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัท่ีพบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัให้ความคาดหวงัทุกๆ ดา้น
ในระดบัมาก แต่กลบัมีความพึงพอใจในระดบัมาก เพียง 3 ดา้น คือ ดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียว 
ด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียว และด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว ยกเว้น ด้านส่ิง
อ านวยความสะดวกและการเขา้ถึงแหล่ง ซ่ึงพบวา่นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในการเดินทางมา
เท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงเพียงระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พิภพ อุดม (2537) ท่ีได้
แบ่งระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ไว ้2 ระดบั คือ ระดบัท่ี 1 ความพึงพอใจท่ีตรงกบัความ
คาดหวงั และระดบัท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีเกินความคาดหวงั ส าหรับความไม่พึงพอใจนั้นเป็นการ
แสดงความรู้สึกขุ่นขอ้งใจ เน่ืองจากไม่ไดรั้บการบริการท่ีตรงกบัความคาดหวงันัน่เอง ซ่ึงผูว้ิจยัเห็น
วา่จากผลการศึกษาสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีความพึงพอใจท่ีตรงกบัความคาดหวงั
นั้นก็จะให้ค่าความคาดหวงัและความพึงพอใจในระดับมากหรือในระดับท่ีสูงทั้ งคู่  แต่หาก
นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัในประเด็นต่างๆ ในระดบัมากแต่ส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บกลบัไม่ตรง
กบัท่ีไดค้าดหวงัไว ้นกัท่องเท่ียวก็จะสะทอ้นความพึงพอใจออกมาในระดบัท่ีน้อยลงหรือต ่ากว่า
ความคาดหวงันัน่เอง 

5.5.4  สรุปผลการศึกษาขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาและการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัร่วมกนั 

ในส่วนน้ีเป็นการสรุปผลการศึกษาท่ีเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ 
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ท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชัน โดยเป็นขอ้เสนอแนะท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อคิดเห็นจาก
นักท่องเท่ียวและผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง อาศัยแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัต่างๆ ประกอบการสรุป
ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับจุดเด่น จุดด้อย โอกาสและอุปสรรคในการพฒันาการท่องเท่ียว ความ
ตอ้งการอยากมีส่วนร่วมของนักท่องเท่ียว ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีนักท่องเท่ียวพบขณะเดินทาง
ท่องเท่ียว และขอ้เสนอแนะต่างๆ โดยจากการศึกษา พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ตอ้งการกลบัมา
เท่ียวซ ้ าอีกคร้ัง โดยพบว่า กิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ตอ้งการมีส่วนร่วมในการพฒันาการ
ท่องเท่ียวในเขตตล่ิงชนั คือ กิจกรรมท่ีมีส่วนช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ล าคลองและ
ทศันียภาพในเขตพื้นท่ีตลาดน ้ า แต่ไม่แน่ใจว่าตนเองจะสามารถเข้าไปมีส่วนรวมได้อย่างไร 
ในขณะท่ี ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีนกัท่องเท่ียวประสบและตอ้งการให้แกไ้ขมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก 
ในภาพรวม คือ พื้นท่ีจอดรถและห้องน ้ าไม่เพียงพอ และป้ายบอกทางมีน้อยและไม่ชัดเจน ซ่ึง
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ ทองหยด สวนทอง (2539) และงานวิจยัของ ประกอบศิริ ภกัดีพินิจ 
(2550) ท่ีกล่าวถึงประเด็นปัญหาและอุปสรรคของนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวตลาดน ้ าตล่ิงชัน ได้แก่ 
สถานท่ีจอดรถไม่เพียงพอ ขาดเจา้หนา้ท่ีให้ค  าแนะน าและอ านวยความสะดวก ห้องน ้ า ห้อสุขาไม่
เพียงพอ ป้ายบอกทางเขา้ตลาดน ้ าไม่ชดัเจนและขาดความต่อเน่ือง แพริมน ้ าคบัแคบ ถงัทิ้งขยะไม่
เพียงพอ ฯลฯ  

ในขณะท่ี ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาและ
การส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัแบบมีส่วนร่วม สามารถสรุปไดด้งัน้ี เน่ืองจากผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคนต่างทราบดีอยูแ่ลว้วา่ตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัแต่ละแห่งมีทรัพยากรการท่องเท่ียว
ใดท่ีเป็นจุดเด่นของตนเอง โดยสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Timothy (2002) ท่ีกล่าวถึงหลกัการใน
การวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวชุมชน (PIC Planning Principles) วา่ควรด าเนินการอยา่งค่อยเป็น
ค่อยไปและหาเอกลกัษณ์ จุดแขง็จุดเด่นท่ีแทจ้ริงของชุมชน ซ่ึงโดยรวมแลว้จากการสัมภาษณ์ พบวา่ 
ส่วนใหญ่ตลาดน ้ าในเขตตล่ิงจะมีจุดเด่นในเร่ืองของการมีวิถีชีวิต วฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ 
และอาหารการกินท่ีอุดมสมบูรณ์ ดงันั้น จึงควรสร้างการตระหนกัรู้แก่ชุมชน ผูป้ระกอบการใน
พื้นท่ีใหเ้ห็นถึงคุณค่าและความส าคญัของทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีตนมีอยู ่และสร้างการรับรู้ไปยงั
นักท่องเท่ียวเพื่อท าให้นักท่องเท่ียวรับรู้ได้ว่านักท่องเท่ียวมีความส าคญัต่อแหล่งท่องเท่ียวและ
สามารถมีส่วนช่วยเหลือชุมชนได้มากเพียงใด นอกจากน้ี การเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง
เหล่านั้นไดมี้โอกาสเขา้มามีส่วนร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมท า มีการแลกเปล่ียนความรู้ความคิดซ่ึง
กนัและกนัและรับผดิชอบร่วมกนั โดยมองการพฒันาในลกัษณะท่ีย ัง่ยนืใหเ้ป็นเป้าหมายเดียวกนัทั้ง
ระบบ พร้อมกบัสนบัสนุนกระบวนการสร้างและพฒันาเครือข่ายการท่องเท่ียวเช่ือมโยงทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกนัระหวา่งพื้นท่ี เน่ืองจากตลาด
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น ้ าไม่สามารถท่ีจะด าเนินไปได้อย่างโดดเด่ียว แต่จ าเป็นต้องอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วีระพล ทองมา และประเจต อ านาจ (2547) ท่ีไดก้ล่าวถึง
หลกัการด าเนินงานการท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีว่า การท่องเท่ียวโดยชุมชนตอ้งมาจากความตอ้งการ
ของชุมชนอย่างแทจ้ริง คือ สมาชิกในชุมชนต้องมีส่วนร่วมกันทั้งระบบและการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนจะเป็นไปไดด้ว้ยดีนั้นยงัตอ้งพิจารณาจากมิตินอกชุมชนท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย และสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ พจนา สวนศรี (2546) ท่ีกล่าวว่า การท่องเท่ียวโดยชุมชนนั้น คือการท่องเท่ียวท่ี
ค านึงถึงความย ัง่ยืนของส่ิงแวดล้อม สังคม และวฒันธรรม โดยก าหนดทิศทางและจดัการโดย
ชุมชน เพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจา้ของ  มีสิทธิในการจดัการดูแลและเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้แก่ผูม้าเยอืน 

ซ่ึงจากขอ้มูลท่ีคน้พบต่างๆ จากความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวและจากการสัมภาษณ์ผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนนั้น สามารถสรุปประเด็นแนวทางการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว
ตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัแบบมีส่วนร่วมไว ้4 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ี
มีอยูใ่นตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัทั้ง 3 แห่ง ซ่ึงถือเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่ายิ่ง ฉะนั้น จึงควร
มีการดูแลรักษา หรือพฒันาอย่างเหมาะสม ทั้งทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
วฒันธรรม วิถีชีวิต บริการ องคค์วามรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 2) ดา้นการบริหารจดัการ คือ 
ควรมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอย่างชดัเจน ในการบริหาร
จดัการดา้นต่างๆ อาทิ การบริหารจดัการองคค์วามรู้ทางการท่องเท่ียว การสืบทอดศิลปวฒันธรรม 
วิถีชีวิต การบริหารจดัการเร่ืองน ้ าและส่ิงแวดล้อม การบริหารจดัการเร่ืองมาตรฐานสินคา้และ
บริการ เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พิมพร์ะวี โรจน์รุ่งสัตย ์(2553) กล่าววา่ ในการพฒันา
และจดัการการท่องเท่ียวชุมชนควรระบุให้ชดัเจนว่าใครคือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและในลกัษณะหรือ
รูปแบบใด 3) ด้านการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง คือ ควรมีการสร้างการรับรู้ไปยงักลุ่ม
สมาชิกในเร่ืองของการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วม ท าใหท้ราบถึงรูปแบบและวิธีการเขา้ไป
มีส่วนร่วมจากภายในแลว้เช่ือมโยงไปยงัภายนอก พร้อมทั้งเปิดโอกาสในการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ ท าให้สมาชิกไดร่้วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ 
และรับผิดชอบร่วมกัน ซ่ึงเรียกว่า “การพฒันาการท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วมโดยแท้จริง” ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลงานการวิจยัของ วิลาวณัย ์ภมรสุวรรณ (2553) ท่ีศึกษาแนวทางการบริหารจดัการ
การท่องเท่ียวโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนริมน ้ าดั้งเดิมในพื้นท่ีเทศบาลต าบลอมัพวาและบริเวณ
ใกล้เคียง จงัหวดัสมุทรสงคราม กล่าวว่า ในการบริหารจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนในพื้นท่ี
เทศบาลต าบลอมัพวา มีเง่ือนไขส าคญัท่ีตอ้งพิจารณาคือ การมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริงของคนใน
ชุมชน การมีความรู้ความเขา้ใจของคนในชุมชนและนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
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การตระหนักในบทบาทหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดย
เสนอแนะวา่ควรมีการส่งเสริมการจดัตั้งกลุ่มและเครือข่ายระหวา่งกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดา้นการ
ท่องเท่ียวในพื้นท่ี มีคณะกรรมการและกองทุนเพื่อส่งเสริมการบริหารจดัการการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนข้ึน ทั้งน้ี การด าเนินการควรวางอยูบ่นฐานของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอยา่งแทจ้ริง 
และ 4) ดา้นกิจกรรมและการเรียนรู้ คือ ควรมีการก าหนดกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีส่วนสนบัสนุน
ให้เกิดการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตและวฒันธรรมท้องถ่ิน มุ่งเน้นกิจกรรมท่ีมี
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ระหวา่งชุมชนกบัผูม้าเยือน เนน้การสร้างจิตส านึกท่ีดีต่อการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ ์และสนบัสนุนใหเ้กิดความร่วมมือในการท าวจิยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

 
5.6  ข้อเสนอแนะ 

 5.6.1  ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 
1)  จากผลการวิจยั พบวา่ พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขต

ตล่ิง ส่วนใหญ่เดินทางมากับครอบครัวและเพื่อนมากท่ีสุด ดังนั้ น ผู ้มีส่วนเก่ียวข้องกับการ
ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว ควรมีการจดัเตรียมแผนการท่องเท่ียวหรือกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี
สามารถรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมากกบักลุ่มครอบครัวใหม้ากข้ึน 

2)  จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัมากในการตดัสินใจเดินทาง
มาเท่ียวตลาดน ้ า คือ ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก และเป็นประเด็นท่ีนกัท่องเท่ียวพึงพอใจใน
ระดบัปานกลาง ดงันั้น ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งควรมีใหค้วามส าคญัในเร่ืองดงักล่าวให้
มากข้ึน ทั้งน้ี เพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพในการรองรับนักท่องเท่ียวและสร้างความพึงพอใจแก่
นกัท่องเท่ียว 

3)  จากการศึกษา พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั ส่วนใหญ่
มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัในระดบัมาก เก่ียวกบัประเด็นเก่ียวกบัการมีห้องน ้ าสาธารณะ/สุขาท่ีสะอาด
และมีปริมาณเพียงพอ การมีบริเวณพื้นท่ีจอดรถมากเพียงพอ และการมีถงัขยะ/จุดทิ้งส่ิงปฏิกูล
เพียงพอ แต่ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจ พบวา่ ประเด็นดงักล่าวกลบัมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจใน
ระดบัปานกลาง ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเท่ียวของตลาดน ้ าในเขตตล่ิง
ชันควรให้ความสนใจในประเด็นดังกล่าวให้มากข้ึน เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งข้ึนและ
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวไดใ้นอนาคต 

 5.6.2  ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
1)  ในการศึกษาคร้ังต่อไป ผูศึ้กษาตอ้งระมดัระวงัเร่ืองการก าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีแทจ้ริง 

เน่ืองจากปัจจุบนัยงัไม่มีขอ้มูลสถิติจ านวนนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีเดินทางมา
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ท่องเท่ียวในพื้นท่ีตลาดน ้ าทั้ง 3 แห่ง อยา่งชดัเจน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงอาศยัขอ้มูลจากสถิตินกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวกรุงเทพมหานครเป็นประชากรท่ีจะศึกษา ประกอบกบัอาศยัการประมาณ
การจ านวนนักท่องเท่ียวจากผูมี้ส่วนเก่ียวข้องในพื้นท่ี ได้แก่ ผูน้  าประชาคมตลาดน ้ า เจา้หน้าท่ี
ส านกังานเขตตล่ิงชนั และพ่อคา้แม่คา้ในพื้นท่ี แลว้น ามาเทียบสัดส่วนเพื่อก าหนดกลุ่มตวัอยา่งใน
การเก็บขอ้มูล ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัมิให้เกิดการล าเอียงในการเก็บรวบรวบขอ้มูล ซ่ึงอาจมีผลท าให้
ไม่ไดข้อ้สรุปท่ีแทจ้ริงได ้ 

2)  ในการศึกษาเพื่อต่อยอดงานวิจยัคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัเห็นว่า ควรมีการศึกษาในหัวขอ้
เดียวกันน้ีกับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติด้วย เพราะจากการสังเกตพบว่า ปัจจุบนัมีนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนกัท่องเท่ียวชาว
ยโุรป และนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่น ฉะนั้น การศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรม ปัจจยัและแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว น่าจะเป็นประเด็นศึกษา
ท่ีมีประโยชน์ต่อการพฒันาการท่องเท่ียวในพื้นท่ีตลาดน ้าทั้ง 3 แห่งได ้ 

3)  ในด้านความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเท่ียว และผลกระทบต่อชุมชน 
ผูว้ิจยัเห็นว่า ควรมีการศึกษาเก่ียวกับศกัยภาพในการรองรับ (Carrying Capacity) ของแหล่ง
ท่องเท่ียวควบคู่กบัการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงพื้นท่ีอยา่งย ัง่ยืนดว้ย เน่ืองจาก พบวา่ ตลาดน ้ าทั้ง 3 
แห่ง เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวจ านวนมากข้ึน และยงัไม่มีการศึกษาในเร่ืองของผลกระทบใน
ดา้นต่างๆ อยา่งจริงจงัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งความสามารถในการรองรับดา้นกายภาพ และส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงน่าจะเป็นปัญหาหลกัท่ีจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อแหล่งท่องเท่ียวได ้

4)  ในดา้นของการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงพื้นท่ี ผูว้ิจยัเห็นวา่น่าจะมีการศึกษาเก่ียวกบั
เส้นทางการท่องเท่ียวเช่ือมโยงตลาดน ้ าทั้ง 3 แห่ง และเส้นทางการท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั
กบัแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนของกรุงเทพมหานครดว้ย ทั้งน้ี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพฒันาการท่องเท่ียว
แบบมีส่วนร่วม และการท่องเท่ียวเช่ือมโยงการท่องเท่ียวท่ีเป็นเครือข่ายมากข้ึน และยงัตอบรับกบั
แผนพฒันาการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครท่ีมุ่งสู่การเป็นมหานครการท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดในอนาคต 
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แบบสอบถาม (ส าหรับนักท่องเทีย่ว) 
 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว ความคาดหวงัและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 
ค าช้ีแจง  
 แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนส าคญัของการศึกษาวิจยัของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชา
การจดัการการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์จดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อท าการวิจยั
เร่ือง “การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว ความคาดหวงัและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร” ขอ้มูลและ
ความคิดเห็นของท่าน ผูว้ิจยัจะรวบรวมและน าไปวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี
เท่านั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบบัน้ี ขอ้มูลของท่านถือเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีจะจดัเก็บเป็นความลบั 

 
แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงัน้ี 
ตอนที ่1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2  พฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั 
ตอนที ่3  ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั  
ตอนที ่4  ความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อการเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั 
ตอนที ่5  ขอ้เสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัแบบมีส่วน 

  ร่วม 
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โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงใน  หน้าข้อทีต่รงกบัคุณสมบัติของท่าน 
 
1. สถานท่ีตอบแบบสอบถาม  
 1) ตลาดน ้าตล่ิงชนั  2) ตลาดน ้าคลองลดัมะยม  3) ตลาดน ้าวดัสะพาน 
2. เพศ  

  1) ชาย   2) หญิง  
3. อาย ุ    ปี  
4. สถานภาพ  
 1) โสด    2) แต่งงาน / อยูด่ว้ยกนั   3) หมา้ย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่
5. ระดบัการศึกษา  
 1) มธัยมศึกษาตอนตน้  2) มธัยมศึกษาตอนปลาย /ปวช. 
 3) เทียบเท่าอนุปริญญา /ปวส.  4) ปริญญาตรี  5) สูงกวา่ปริญญาตรี 
6. อาชีพ  

  1) นกัวชิาชีพระดบัสูง เช่น แพทย ์พยาบาล นกักฎหมาย ทนายความ วศิวกร สถาปนิก 
ขา้ราชการ ครู นกัวทิยาศาสตร์ นกัสังคมศาสตร์ นกับริหาร เป็นตน้ 

  2) ผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการ เช่น ผูอ้  านวยการ ผูจ้ดัการบริษทั เจา้ของธุรกิจ เป็นตน้ 
    3) ผูท้  างานในส านกังาน เช่น เจา้หนา้ท่ีธุรการ เลขานุการ เสมียน พนกังานบริษทั พนกังานขาย 

พนกังานธนาคาร ลูกจา้งทัว่ไป เป็นตน้ 
  4) อาชีพเก่ียวกบัช่างฝีมือระดบักลางและระดบัสูง เช่น ช่างไฟฟ้าหรือช่างประปา ช่างยนต ์ช่าง

ก่อสร้าง ช่างเสริมสวย ช่างศิลป์ ช่างหตัถกรรม พ่อครัว เป็นตน้ 
 5) เกษตรกร เช่น ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน ชาวประมง เป็นตน้ 
 6) ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ เช่น ผูเ้กษียณอายหุรือรับเงินบ านาญ นกัเรียน นกัศึกษา แม่บา้น  
7. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
 1) 10,000 บาทหรือต ่ากวา่  2) 10,001 - 15,000 บาท  3) 15,001 - 20,000 บาท 
 4) 20,001 - 25,000 บาท  5) 25,001 - 30,000 บาท  6) 30,001 บาทข้ึนไป  
8. ปัจจุบนัท่านพ านกัอาศยัอยูท่ี่ใด 

  1) กรุงเทพมหานคร    
  2) ภาคกลาง จงัหวดั (โปรดระบุ)     

ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
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  3) ภาคเหนือ จงัหวดั (โปรดระบุ)      
  4) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดั (โปรดระบุ)     
  5) ภาคตะวนัออก จงัหวดั (โปรดระบุ)     
  6) ภาคตะวนัตก จงัหวดั (โปรดระบุ)     
  7) ภาคใต ้จงัหวดั (โปรดระบุ)     

 
 
 

โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงใน  หน้าข้อทีต่รงกบัคุณสมบัติของท่าน 
 

1. ท่านมาเท่ียวตลาดน ้าแห่งน้ีแลว้ก่ีคร้ัง 
 1) คร้ังแรก      
 2) คร้ังท่ี 2 หรือมากกวา่ จ  านวนคร้ัง (โปรดระบุ) _______________คร้ัง  
2. ท่านเดินทางมาตลาดน ้าแห่งน้ีดว้ยวธีิใด  
 1) รถยนตส่์วนตวั     2) รถโดยสารประจ าทาง  
 3) ทางเรือโดยสาร    4) รถตู ้หรือรถเช่า  
 5) อ่ืน ๆ โปรดระบุ    
3. ในการเดินทางมาตลาดน ้าแห่งน้ี ท่านเดินทางมากบักลุ่มหรือบุคคลใด  
 1) เดินทางมาคนเดียว    2) ญาติ / คนในครอบครัว 
 3) เพื่อน / เพื่อนร่วมงาน   4) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) _______________ 
4. บุคคลใดท่ีมีส่วนส าคญัต่อการตดัสินใจใหท้่านเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้าแห่งน้ี  
 1) ตวัท่านเอง    2) ญาติ / คนในครอบครัว    
 3) เพื่อน / เพื่อนร่วมงาน   4) อ่ืนๆ โปรดระบุ    
5. ท่านรู้จกัตลาดน ้าแห่งน้ีจากส่ือรูปแบบใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1) เพื่อน / เพื่อนร่วมงาน / บุคคลในครอบครัว  2) โทรทศัน์ / วทิยุ   
 3) นิตยสาร / วารสาร     4) อินเตอร์เน็ต   
 5) แผน่พบั / ป้ายโฆษณา    6) อ่ืนๆ โปรดระบุ    
 
 
 

    ตอนที ่2  พฤติกรรมการท่องเทีย่วตลาดน า้ในเขตตลิง่ชัน  
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โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างทีต่รงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สุดว่าปัจจัยส าคัญใดที่มี
อทิธิพลต่อการตัดสินใจในการเดินทางมาท่องเทีย่วตลาดน า้ของท่าน โดยใช้เกณฑ์ ดังนี ้ 
   5 หมายถึง  ส าคญัอยา่งยิง่   
   4 หมายถึง  ส าคญัมาก   
   3 หมายถึง  ไม่แน่ใจ    
   2 หมายถึง  ไม่ค่อยส าคญั   
   1 หมายถึง  ไม่ส าคญัอยา่งยิง่   
 

ที่ 
ปัจจัยส าคัญใดทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจ
เดินทางมาท่องเทีย่วตลาดน า้ในเขตตลิง่ชัน 

ระดับความส าคัญ 
ส าคญั
อย่างยิง่ 
(5) 

ส าคญั
มาก 
(4) 

ไม่
แน่ใจ 
(3) 

ไม่ค่อย
ส าคญั 
(2) 

ไม่ส าคญั
อย่างยิง่ 
(1) 

 ด้านสถานทีแ่ละการเข้าถึงแหล่ง 
1 ระยะทางไม่ไกลจากท่ีพกั       
2 การคมนาคมเขา้ถึงไดส้ะดวก      
3 เป็นตลาดน ้าท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัดี      
 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

4 มีความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียว       

5 
มีส่ิงอ านวยความสะดวกใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 
เช่น ห้องน ้า ร้านอาหาร ท่ีจอดรถ จุดพกั
นกัท่องเท่ียว ฯลฯ 

     

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

6 
ความโดดเด่นของสถานท่ี เช่น ล าคลอง 
สวนผลไม ้สวนดอกไม ้สวนเกษตร ฯลฯ 

     

7 แหล่งท่องเท่ียวมีความสวยงาม บรรยากาศดี       
 
 
 

    ตอนที ่3  ปัจจัยส าคัญทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกเดินทางมาท่องเทีย่วตลาดน า้ในเขตตลิง่ชัน 
 DPU
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ที่ 
ปัจจัยส าคัญใดทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจ
เดินทางมาท่องเทีย่วตลาดน า้ในเขตตลิง่ชัน 

ระดับความส าคัญ 
ส าคญั
อย่างยิง่ 
(5) 

ส าคญั
มาก 
(4) 

ไม่
แน่ใจ 
(3) 

ไม่ค่อย
ส าคญั 
(2) 

ไม่ส าคญั
อย่างยิง่ 
(1) 

 ด้านวฒันธรรม และวถิีชีวติ 

8 
มีการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสอดคลอ้งกบั
วถีิชีวติ วฒันธรรมและเอกลกัษณ์ของคนใน
ชุมชน 

     

9 
มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัทางศาสนาและ
วฒันธรรม เช่น วดั / พระพุทธรูป 

     

10 คนในทอ้งถ่ินมีความเป็นมิตรและมีอธัยาศยัดี      
 ด้านราคา สินค้าและบริการ 

11 
ราคาของสินคา้และบริการมีความเหมาะสม 
ยติุธรรม 

     

12 อาหารและเคร่ืองด่ืม สะอาด และอร่อย      

13 
สินคา้ ของฝาก และของท่ีระลึกมีความ
หลากหลาย 

     

14 

มีกิจกรรมการท่องเท่ียวใหท้ าหลากหลาย เช่น 
นัง่เรือชมวถีิชีวติ / ชมสวนเกษตร /ชมสวน
กลว้ยไม ้/ชมพิพิธภณัฑพ์ื้นบา้น /ใหอ้าหาร
ปลา  ฯลฯ 

     

 ด้านการส่งเสริมการตลาด 

15 
มีการโฆษณาผา่นโทรทศัน์ / วทิย ุ/ ส่ือ
ส่ิงพิมพ ์/ อินเตอร์เน็ต 

     

16 
มีการประชาสัมพนัธ์จากตวัแทนจ าหน่าย / 
บริษทัทวัร์ 

     

17 
มีการประชาสัมพนัธ์จากการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) 

     

18 ไดรั้บค าแนะน าจากบุคคลท่ีเคยมาแลว้      
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ที่ 
ปัจจัยส าคัญใดทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจ
เดินทางมาท่องเทีย่วตลาดน า้ในเขตตลิง่ชัน 

ระดับความส าคัญ 
ส าคญั
อย่างยิง่ 
(5) 

ส าคญั
มาก 
(4) 

ไม่
แน่ใจ 
(3) 

ไม่ค่อย
ส าคญั 
(2) 

ไม่ส าคญั
อย่างยิง่ 
(1) 

 ด้านความต้องการส่วนบุคคล 
19 ตอ้งการหลีกหนีความวุน่วายจากสังคมเมือง      
20 ตอ้งการเพิ่มประสบการณ์และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ      

21 
ตอ้งการใชเ้วลาพกัผอ่นร่วมกบัครอบครัว / 
เพื่อน / คนรัก 

     

22 
ตอ้งการเห็นวถีิชีวติและบรรยากาศท่ีแปลก
ใหม่ ไม่ซ ้ ากบัท่ีอ่ืน 

     

 
 
 

 
โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างทีต่รงกบัระดับความคาดหวงัและความพงึพอใจของท่าน โดยใช้
เกณฑ์ ดังนี้ 

  5 หมายถึง  ความคาดหวงั / ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  ความคาดหวงั / ความพึงพอใจมาก 
  3 หมายถึง  ความคาดหวงั / ความพึงพอใจปานกลาง 
  2 หมายถึง  ความคาดหวงั / ความพึงพอใจนอ้ย 
  1 หมายถึง  ความคาดหวงั / ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 

ที่ 
ระดับความคาดหวงั  
(ก่อนมาท่องเที่ยว) 

ประเด็นความคาดหวงัและความ
พงึพอใจต่อการท่องเทีย่วตลาด

น า้ในเขตตลิง่ชัน 

ระดับความพงึพอใจ 
(หลงัจากได้มาท่องเทีย่ว) 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 ด้านทรัพยากรการท่องเทีย่ว 

1      ความน่าสนใจของการท่องเท่ียว
เชิงเกษตร เช่น มีผลิตภณัฑห์รือ
สินคา้ทางการเกษตรจ าหน่าย / 
สวน กลว้ยไม ้สวนผลไม ้ฯลฯ 

     

    ตอนที ่4  ความคาดหวงัและความพงึพอใจต่อการเดินทางมาท่องเทีย่วตลาดน า้ในเขตตลิง่ชัน 
 

DPU



237 

ที่ 
ระดับความคาดหวงั  
(ก่อนมาท่องเที่ยว) 

ประเด็นความคาดหวงัและความ
พงึพอใจต่อการท่องเทีย่วตลาด

น า้ในเขตตลิง่ชัน 

ระดับความพงึพอใจ 
(หลงัจากได้มาท่องเทีย่ว) 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
2      ความน่าสนใจของวถีิชีวติความ

เป็นอยูข่องคนในพื้นท่ี  
     

 ด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 
3      อธัยาศยัไมตรีของคนในพื้นท่ี      
4      ปลอดมลพิษทางอากาศ ขยะและ

ส่ิงปฏิกลู 
     

5      ความสงบเงียบในแหล่ง
ท่องเท่ียว 

     

6      การแบ่งโซนพื้นท่ีใหบ้ริการแก่
นกัท่องเท่ียวเป็นสัดส่วน 

     

7      มีจุดพกัผอ่นส าหรับนกัท่องเท่ียว
มากเพียงพอ 

     

8      ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ร้านคา้ 

     

9      ความสะดวกในการเดินเท่ียวชม
และเลือกซ้ือสินคา้ภายในตลาด
น ้า 

     

 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกและการเข้าถึงแหล่ง 
10      มีความสะดวกในการเขา้ถึง

แหล่งท่องเท่ียว 
     

11      ป้ายบอกทางไปยงัสถานท่ีอ่ืนๆ 
หาง่ายและชดัเจน 

     

12      มีจุดบริการขอ้มูลแก่
นกัท่องเท่ียว 

     

13      มีการรักษาความปลอดภยัขณะ
ท่องเท่ียว เช่น มีเส้ือชูชีพให้แก่
นกัท่องเท่ียวขณะนัง่เรือ เป็นตน้ 
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ที่ 
ระดับความคาดหวงั  
(ก่อนมาท่องเที่ยว) 

ประเด็นความคาดหวงัและความ
พงึพอใจต่อการท่องเทีย่วตลาด

น า้ในเขตตลิง่ชัน 

ระดับความพงึพอใจ 
(หลงัจากได้มาท่องเทีย่ว) 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
14      มีความปลอดภยัจาก

อาชญากรรม 
     

15      มีหอ้งน ้าสาธารณะ / สุขา ท่ี
สะอาดและเพียงพอ 

     

16      มีบริเวณพื้นท่ีจอดรถมาก
เพียงพอ 

     

17      มีถงัขยะ / จุดทิ้งส่ิงปฏิกลู
เพียงพอ 

     

 ด้านกจิกรรมการท่องเทีย่ว 
18      มีกิจกรรมการท่องเท่ียวใหท้ า

หลายอยา่ง เช่น ซ้ือของ /เดินชม
ตลาด /รับประทานอาหาร /นัง่
เรือ /ไหวพ้ระ ฯลฯ 

     

19      มีสินคา้ท่ีไม่ซ ้ ากบัท่ีอ่ืนใหเ้ลือก
ซ้ือ 

     

20      มีอาหารท่ีสะอาดและอร่อยให้
รับประทานไม่ซ ้ ากบัท่ีอ่ืน 

     

21      ความสามารถของผูน้ าทวัร์ใน
การใหค้วามรู้แก่นกัท่องเท่ียว 

     

22      มีโปรแกรมการท่องเท่ียวให้
เลือกหลายโปรแกรมไม่ซ ้ ากนั 
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1. หากท่านมีโอกาสไดท้  ากิจกรรมท่ีสามารถมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวของตลาดน ้ า
แห่งน้ี ท่านตอ้งการท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมกบักิจกรรมนั้นหรือไม่  

 1.1)  ไม่ตอ้งการ  
 1.2)  ไม่แน่ใจ 
 1.3)  ตอ้งการ และท่านตอ้งการท่ีจะท ากิจกรรมใด (โปรดระบุ)   

           
           
           

  
2. ปัญหาหรืออุปสรรคใดท่ีท่านพบในระหวา่งท่ีท่านเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้าแห่งน้ี  
และคิดวา่ควรไดรั้บการแกไ้ขหรือปรับปรุงใหดี้ข้ึน  
           
           
            

 
3. ท่านตอ้งการท่ีจะกลบัมาเท่ียวตลาดน ้าแห่งน้ีอีกหรือไม่ 

 1.1)  ไม่ตอ้งการ  
 1.2)  ไม่แน่ใจ 
 1.3)  ตอ้งการ 

เพราะเหตุใด          
           
            
 

4. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ (ถา้มี) 
           
           
            
 
 

 

ตอนที ่5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพือ่ประโยชน์ในการพฒันาการท่องเทีย่วตลาดน ้าแห่งนี้ 
 

 

ขอขอบพระคุณท่ีกรุณาสละเวลา และใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 
นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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ภาคผนวก ข : แบบสัมภาษณ์ 
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ประเดน็ค ำถำมท่ีใช้สมัภำษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกบัตลำดน ้ำในเขตตล่ิงชนั 1 

 
ขอ้มลูผูใ้หส้มัภาษณ์ 
ชื่อ-นามสกุล           

ต าแหน่ง           

หน่วยงาน           
 
1. ท่านคดิว่าตลาดน ้าในเขตตลิง่ชนัทัง้ 3 แห่ง (ไดแ้ก่ ตลาดน ้าตลิง่ชนั ตลาดน ้าคลองลดัมะยม 
ตลาดน ้าวดัสะพาน) มจีดุเด่นและจดุดอ้ย ทางการท่องเทีย่วอยา่งไร 
 
2. ท่านคดิเหน็อย่างไรต่อการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเทีย่วของตลาดน ้าในเขตตลิง่ชนัใน
ปจัจบุนั (โปรดอธบิายเกีย่วกบัสถานการณ์การท่องเทีย่วในของตลาดน ้าในเขตตลิง่ชนัทีผ่่านมา) 
 
 2.1 โอกาส ทางการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเทีย่วของตลาดน ้าในเขตตลิง่ชนั 
 2.2 ปญัหา/อุปสรรค ทีม่ผีลกระทบต่อการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเทีย่วของตลาดน ้า 
ในเขตตลิง่ชนัในปจัจบุนั 
 
3. ท่านหรอืหน่วยงานของท่าน มบีทบาท ต่อการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเทีย่วตลาดน ้าใน
เขตตลิง่ชนั อยา่งไรบา้ง 
 
4. ปจัจบุนัท่านมแีผนนโยบาย/ยทุธศาสตร ์ในการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเทีย่วตลาดน ้าใน
เขตตลิง่ชนั หรอืไม ่อยา่งไร 
 
5. ท่านคดิว่าแนวทางการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเทีย่วตลาดน ้าในเขตตลิง่ชนัแบบมสี่วนรว่ม 
ทีเ่หมาะสม ควรเป็นอยา่งไร 

                                                                 
1หมายเหตุ ค าถามทีใ่ชใ้นการสมัภาษณ์นี้ เป็นค าถามเพื่อประกอบการตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยัเกีย่วกบั 

“แนวทางการพฒันาและสง่เสรมิการท่องเทีย่วตลาดน ้าในเขตตลิง่แบบมสีว่นร่วม” เท่านัน้ 
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ภาคผนวก ค : สรุปค่าความตรงตามเนือ้หา (IOC) 
ของแบบสอบถามโดยผู้เช่ียวชาญ  
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ตารางท่ี 1:  สรุปค่า IOC ของปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเดินทางมาท่องเท่ียว
ตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั  

 
 

ที ่
รายการปัจจยัส าคญัทีม่อีทิธิพลต่อการตดัสินใจ
เดนิทางมาท่องเทีย่วตลาดน า้ในเขตตลิง่ชัน 

ความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ (คะแนน) 
ค่าเฉลีย่ 
IOC* 

สรุปผล / 
การปรับแก้ ดร.อฏัฐมา ดร.จ าเนียร ดร.ละเอียด 

 ด้านสถานทีแ่ละการเข้าถึงแหล่ง 
1 ระยะทางไม่ไกลจากท่ีพกั 1 0 1 0.6 ใชไ้ด ้
2 การคมนาคมเขา้ถึงไดส้ะดวก 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
3 เป็นตลาดน ้ าท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัดี 0 1 1 0.6 ใชไ้ด ้
 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
4 มีความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียว  1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

5 
มีส่ิงอ านวยความสะดวกใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 
เช่น หอ้งน ้ า ท่ีจอดรถ ร้านอาหาร จุดพกั
นกัท่องเท่ียว ฯลฯ 

-1 1 1 0.3 
ปรับค าถาม
ใหช้ดัเจน 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม  

6 
ความโดดเด่นของสถานท่ี เช่น ล าคลอง สวน
ผลไม ้สวนดอกไม ้สวนเกษตร ฯลฯ 

0 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

7 แหล่งท่องเท่ียวมีความสวยงาม บรรยากาศดี  0 1 1 0.6 ใชไ้ด ้
 ด้านวฒันธรรม และวถิีชีวติ  

8 
วถีิชีวติ / วฒันธรรม / และความมีเอกลกัษณ์
เฉพาะ 

0 0 1 0.3 
ปรับค าถาม
ใหช้ดัเจน 

9 
มีพระพทุธรูปท่ีส าคญัหรือสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
ส าคญัทางวฒันธรรม 

0 0 1 0.3 
ปรับค าถาม
ใหช้ดัเจน 

10 ผูค้นทอ้งถ่ินเป็นมิตร และมีอธัยาศยัดี 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
 ด้านราคา  สินค้าและบริการ 

11 
ราคาของสินคา้และบริการมีความเหมาะสม 
ยติุธรรม 

0 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

12 อาหารและเคร่ืองด่ืม สะอาด และอร่อย 0 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

13 
สินคา้ ของฝาก และของท่ีระลึกมีความ
หลากหลาย 

1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 1:  (ต่อ)  
 

 
 
 
 
 

ที ่
รายการปัจจยัส าคญัทีม่อีทิธิพลต่อการตดัสินใจ
เดนิทางมาท่องเทีย่วตลาดน า้ในเขตตลิง่ชัน 

ความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ (คะแนน) 
ค่าเฉลีย่ 
IOC* 

สรุปผล / 
การ

ปรับแก้ 
ดร.อฏัฐมา ดร.จ าเนียร ดร.ละเอียด 

14 

มีกิจกรรมการท่องเท่ียวใหท้ าหลากหลาย เช่น 
นัง่เรือชมวถีิชีวติ / ชมสวนเกษตร / ชมสวน
กลว้ยไม ้/ ชมพิพิธภณัฑพ้ื์นบา้น / ใหอ้าหาร
ปลา ฯลฯ 

0 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

 ด้านการส่งเสริมการตลาด 

15 
มีการโฆษณาผา่นโทรทศัน์ / วทิย ุ/ ส่ือส่ิงพิมพ ์
/ อินเตอร์เน็ต 

1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

16 
มีการประชาสมัพนัธ์จากตวัแทนจ าหน่าย / 
บริษทัทวัร์ 

1 1 1 
1.0 ใชไ้ด ้

17 
มีการประชาสมัพนัธ์จากการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) 

1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

18 ไดรั้บค าแนะน าจากบุคคลท่ีเคยมาแลว้ 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
 ด้านความต้องการส่วนบุคคล  

19 ตอ้งการหลีกหนีความวุน่วายจากสงัคมเมือง 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

20 
ตอ้งการเสริมสร้างประสบการณ์และเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ๆ 

1 1 1 
1.0 ใชไ้ด ้

21 
ตอ้งการใชเ้วลาพกัผอ่นร่วมกบัครอบครัว / 
เพื่อน / คนรัก 

1 1 1 
1.0 ใชไ้ด ้

22 
ตอ้งการเห็นวถีิชีวติและบรรยากาศท่ีแปลกใหม่ 
ไม่ซ ้ ากบัท่ีอ่ืน 

1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

23 ตอ้งการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 0 0 1 0.3 
ใหต้ดัขอ้
ค าถาม
ออก 
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ตารางท่ี 2:  สรุปค่า IOC ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการมาท่องเท่ียว 
ตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนั  

 

ที ่
ประเดน็เกีย่วกบัความคาดหวงัและ 

ความพงึพอใจ 

ความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
ค่าเฉลีย่ 
IOC* 

สรุปผล / 
การ

ปรับแก้ 
ดร.อฏัฐมา ดร.จ าเนียร ดร.ละเอียด 

 ด้านทรัพยากรการท่องเทีย่ว 
1 ความน่าสนใจของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

เช่น สวนกลว้ยไม ้สวนเคร่ืองตม้ย  า สวน
ผลไม ้สวนงู บึงบวั ฯลฯ 

1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

2 ความน่าสนใจของวถีิชีวติความเป็นอยูข่อง
คนในพ้ืนท่ี 

1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 ด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเทีย่ว 
3 อธัยาศยัไมตรีของคนในพ้ืนท่ี 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
4 ปลอดมลพิษทางอากาศ ขยะและส่ิงปฏิกลู 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
5 ความสงบเงียบในแหล่งท่องเท่ียว 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
6 การแบ่งโซนพ้ืนท่ีใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียว

เป็นสดัส่วน 
1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

7 มีจุดพกัผอ่นส าหรับนกัท่องเท่ียวมากเพียงพอ 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
8 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านคา้ 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
9 ความสะดวกในการเดินเท่ียวชมและเลือกซ้ือ

สินคา้ภายในตลาดน ้ า 
1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกและการเข้าถึงแหล่ง 
10 มีความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 1 0 1 0.6 ใชไ้ด ้
11 ป้ายบอกทางไปยงัสถานท่ีอ่ืนๆ หาง่ายและ

ชดัเจน 
1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

12 มีจุดบริการขอ้มูลแก่นกัท่องเท่ียว 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
13 มีการรักษาความปลอดภยัขณะท่องเท่ียว เช่น 

มีเส้ือชูชีพใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวขณะนัง่เรือ เป็น
ตน้  

1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

14 มีความปลอดภยัจากอาชญากรรม 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
15 มีหอ้งน ้ าสาธารณะ / สุขา ท่ีสะอาดและ

เพียงพอ  
1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 2:  (ต่อ) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 

* ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objectives Concordance: IOC) หมายถึง ขอ้ค าถามใดท่ีมีความตรงตาม
เน้ือหาจะมีค่า IOC เขา้ใกล ้1.0  แต่ขอ้ค าถามใดท่ีมีค่า IOC ต ่ากวา่ 0.5 จะตดัออก (หรือปรับปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ) 

ที ่
ประเดน็เกีย่วกบัความคาดหวงัและ 

ความพงึพอใจ 

ความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
ค่าเฉลีย่ 

IOC* 

สรุปผล / 
การ

ปรับแก้ 
ดร.อฏัฐมา ดร.จ าเนียร ดร.ละเอียด 

16 ด้านกจิกรรมการท่องเทีย่ว 
17 มีบริเวณพ้ืนท่ีจอดรถมากเพียงพอ 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
 มีถงัขยะ / จุดท้ิงส่ิงปฏิกลูเพียงพอ 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

18 มีกิจกรรมการท่องเท่ียวใหท้ าหลายอยา่ง เช่น 
ซ้ือของ เดินชมตลาด รับประทานอาหาร นัง่
เรือ ไหวพ้ระ ใหอ้าหารปลา ฯลฯ 

1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

19 มีสินคา้ท่ีไม่ซ ้ ากบัท่ีอ่ืนใหเ้ลือกซ้ือ 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
20 มีอาหารท่ีสะอาดและอร่อยใหรั้บประทานไม่

ซ ้ ากบัท่ีอ่ืน 
1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

21 ความสามารถของผูน้ าทวัร์ในการใหค้วามรู้
แก่นกัท่องเท่ียว 

1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

22 มีโปรแกรมการท่องเท่ียวใหเ้ลือกหลาย
โปรแกรมไม่ซ ้ ากนั 

1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ง : สรุปค่า Reliability ของแบบสอบถาม 
 (Output จาก SPSS) 
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สรุปค่า Reliability ของแบบสอบถาม (Output จาก SPSS) 

 

Reliability  
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.898 66 
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ภาคผนวก จ : สถิตอ้ิางองิ 
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ตารางท่ี 1:  Travel & Tourism Competitiveness 2009 Asia Pacific 

 
ท่ีมา:  World Economic Forum (2009). สืบคน้เม่ือ 12 กรกฎาคม 2554, จาก http://www.weforum.org  
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ตารางท่ี 2:  Travel & Tourism Competitiveness 2011 Asia Pacific 
 

ท่ีมา:  World Economic Forum (2011). สืบคน้เม่ือ 12 กรกฎาคม 2554, จาก http://www.weforum.org  
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ตารางท่ี 3:  ตารางสถิติเปรียบเทียบนกัท่องเท่ียวไทยและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาเยอืน     
     กรุงเทพมหานคร ระหวา่งปี 2553-2554 

 

 นักท่องเทีย่วประเทศ 
มกราคม - ธันวาคม 

นักท่องเทีย่วประเทศ 
มกราคม - ธันวาคม 

ปี 2554 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2553 
ไทย 3,514,594 3,931,830 อิตาลี 83,090 96,672 
บรูไน 3,840 13,491 เนเธอร์แลนด ์ 111,150 168,553 
กมัพชูา 13,640 59,813 นอร์เวย ์ 38,704 46,140 
อินโดนีเชีย 81,110 97,211 รัสเซีย 71,153 120,059 
ลาว 18,983 17,820 สเปน 54,778 48,259 
มาเลเชีย 189,638 273,560 สวเีดน 111,329 166,261 
พม่า 33,367 62,002 สวติเซอร์แลนด ์ 74,042 104,669 
ฟิลิปปินส์ 60,575 95,731 องักฤษ 364,731 444,527 
สิงคโปร์ 209,112 397,622 ยโุรปตะวนัออก 69,149 98,307 
เวยีดนาม 110,524 191,746 แคนาดา 67,803 93,122 
จีน 876,360 620,118 อเมริกา 306,418 399,238 
ฮ่องกง 104,789 140,552 อินเดีย 362,479 593,168 
ญ่ีปุ่น 1,222,287 1,204,790 ออสเตรเลีย 297,549 386,668 
เกาหลี 230,058 111,059 นิวซีแลนด ์ 48,073 54,083 
ไตห้วนั 130,920 104,159 ตะวนัออกกลาง 322,051 679,949 
ออสเตรีย 50,081 113,175 อิสราเอล 107,034 74,275 
เบลเยยีม 41,528 116,620 แอฟริกา 41,286 62,457 
เดนมาร์ก 58,638 81,116 อ่ืนๆ 622,194 377,796 
ฟินแลนด ์ 26,965 33,471 รวมทั้งส้ิน 10,731,171 12,385,416 
ฝร่ังเศส 313,006 319,561 ชาวไทย 3,514,594 3,931,830 
เยอรมนั 288,142 385,766 ชาวต่างชาติ 7,216,577 8,453,586 

 

ท่ีมา : กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, กองการท่องเท่ียว (2554) 
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ประวตัิผู้เขียน 
 
ช่ือ - นามสกุล   นางสาวพรทิพย ์ บุญเท่ียงธรรม 
 
ประวตัิการศึกษา  

พ.ศ. 2549  ศิลปศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 
    สาขาวชิาการท่องเท่ียวและการโรงแรม  

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
 
ต าแหน่งและสถานทีท่ างานปัจจุบัน  

เลขานุการภาควชิาระบบสารสนเทศ  
    คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 
ประสบการณ์ ผลงานทางวชิาการ รางวลัหรือทุนการศึกษาเฉพาะทีส่ าคัญ 
 พ.ศ. 2552 - ปัจจุบนั ทุนนกัศึกษาเรียนดี ระดบัปริญญาโท 
    (ทุนมหาวทิยาลยัพี่โรงเรียนนอ้ง) มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 พ.ศ. 2545 - 2549 ทุนนกัศึกษาเรียนดี ระดบัปริญญาตรี 
    (ทุนมหาวทิยาลยัพี่โรงเรียนนอ้ง) มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 
 
     
 
 
 
 

DPU


	Cover
	ABS
	Chap_1
	Chap_2
	Chap_3
	Chap_4
	Chap_5
	App-bip
	App
	Vita



