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บทคดัย่อ 

 
 การวิจยัครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศกึษา ปจัจยัด้านข้อมูลส่วนบุคคล และปจัจยัด้านส่วนผสมทาง
การตลาดที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดน ้าบางน ้าผึ้ง จงัหวดั
สมุทรปราการ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้คอื นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดนิทางมาท่องเที่ยวตลาดน ้าบาง
น ้าผึง้ จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ทดสอบสมมติฐานโดยใช ้
ค่าสถติ ิChi-square ( ) ผลการวจิยัพบว่า  
  1. พฤตกิรรมการท่องเทีย่วดา้นกลุ่มบุคคลทีร่่วมเดนิทาง มคีวามสมัพนัธก์บัอายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และจงัหวดัทีอ่าศยัอยู่ในปจัจุบนั 
  2. พฤตกิรรมการท่องเทีย่วดา้นจุดประสงคใ์นการมาท่องเทีย่ว มคีวามสมัพนัธก์บัระดบัการศกึษา 
อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน จงัหวดัทีอ่าศยัอยู่ในปจัจุบนั และสว่นประสมทางการตลาดดา้นราคา 
   3. พฤตกิรรมการท่องเทีย่วดา้นจ านวนครัง้ทีม่าท่องเทีย่ว มคีวามสมัพนัธก์บัอายุ อาชพี จงัหวดัที่
อาศยัอยู่ในปจัจุบนั สว่นประสมทางการตลาดดา้นราคา ดา้นบุคลากร และดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
  4. พฤติกรรมการท่องเทีย่วด้านค่าใชจ้่ายในการท่องเที่ยวต่อครัง้ มคีวามสมัพนัธ์กบัอายุ อาชพี 
จงัหวดัทีอ่าศยัอยู่ในปจัจุบนั สว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นราคา ดา้นบุคลากร และดา้น
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
  5. พฤตกิรรมการท่องเทีย่วดา้นเจตนาในการกลบัมาท่องเทีย่วอกีในอนาคต มคีวาม  สมัพนัธก์บั
อายุ จงัหวดัทีอ่าศยัอยู่ในปจัจุบนั สว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
ดา้นราคา ดา้นบุคลากร และดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
 
ค าส าคญั: สว่นผสมทางการตลาด พฤตกิรรมการท่องเทีย่ว ตลาดน ้าบางน ้าผึง้ 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
1 สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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Abstract 
 

 The purpose of this research was to study the factors affecting Thai Tourist’s behavior at 
Bangnamphung floating market, Samutprakarn Province. Sample size of this research was 400 Thai 
tourists who visited Bangnamphung floating market. Questionnaire is a tool for data collection of 
variation. Statistics for hypotheses testing are the Chi-square ( ) test. 
 The results of hypotheses testing were as follows: 
  1. Thai tourist’s behavior in term of people travelling with correlated with age, marital 
status, education, occupation, income per month and the current province. 
  2. Thai tourist’s behavior in term of the visiting purpose correlated with the level of 
education, occupation, income per month, the current province and marketing mix of price. 
  3. Thai tourist’s behavior in term of the travelling frequency correlated with age, 
occupation, the current province, marketing mix of price, people and physical environment. 
  4. Thai tourist’s behavior in term of travelling expenses for each visit correlated with age, 
occupation, the current province, marketing mix of product and service, price, people and physical 
environment. 
  5. Thai tourist’s behavior in term of intention to travel in future correlated with age, the 
current province, marketing mix of products and services, price, people and physical environment. 
 
Keywords: Marketing Mix, Tourist’s behavior, Bangnamphung floating market 

 
บทน า 
 อุตสาหกรรมท่องเทีย่วไดก้ลายมาเป็นอุตสาหกรรมทีม่คีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อระบบเศรษฐกจิของโลก 
เป็นทีย่อมรบักนัว่าเกอืบจะทุกประเทศในโลกนี้  อุตสาหกรรมท่องเทีย่วไดเ้จรญิเตบิโตจนกลายมาเป็นสนิคา้หลกั
ในระบบการค้าระหว่างประเทศอย่างรวดเรว็  และในหลายประเทศ อุตสาหกรรมท่องเทีย่วเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ความส าคญัอยู่ในระดบัตน้ๆ ของอุตสาหกรรมทีส่ าคญัของประเทศนัน้ๆ  
 ส่วนแนวโน้มทางด้านพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว พบว่า นักท่องเที่ยวเริม่มคีวามรู้สกึจ าเจกบัแหล่ง
ท่องเที่ยวเดมิๆมากขึน้ เริม่หนัเหเขา้หาธรรมชาต ิให้ความสนใจที่จะศกึษาและสมัผสักบัวฒันธรรม วถิชีวีติของ
ชาวชนบทที่อยู่กบัธรรมชาติเพิม่มากขึน้ ในบรรดาแหล่งท่องเที่ยวประเภทศลิปวฒันธรรมประเพณี ที่แสดงถึง
ลกัษณะของวฒันธรรมความเป็นอยู่และวถิชีวีติ กค็อื ตลาดน ้า (Floating Market) ถอืไดว้่า เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ี
เอกลกัษณ์วถิชีวีติความเป็นอยู่ของชุมชนในทอ้งถิน่ของตวัเองทีไ่ม่เหมอืนใคร แสดงถงึการด าเนินชวีติของคนไทย
ในอดตีไดเ้ป็นอย่างด ีมนีกัท่องเทีย่วใหค้วามสนใจทีจ่ะไปท่องเทีย่วอย่างต่อเนื่อง  
 จากเหตุผลดงักล่าว ท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของ

นกัท่องเทีย่วชาวไทยในตลาดน ้าบางน ้าผึง้ จงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อน าผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัมาเป็นแนวทางในการ

จดัการแหล่งท่องเทีย่วไดอ้ย่างเหมาะสม พฒันาแหล่งท่องเทีย่วใหเ้ป็นไปตามความต้องการของนักท่องเทีย่ว และ

สง่เสรมิตลาดน ้าบางน ้าผึง้ใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงอกีแห่งหนึ่งของประเทศไทยต่อไป 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี สถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจังหวัดที่อาศัยอยู่ในปจัจุบัน กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ

นกัท่องเทีย่วชาวไทยในตลาดน ้าบางน ้าผึง้ จงัหวดัสมุทรปราการ   

 2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ด้านราคา ด้าน

บุคลากร และดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วชาว

ไทยในตลาดน ้าบางน ้าผึง้ จงัหวดัสมุทรปราการ   

 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดน ้าบางน ้ าผึ้ง จังหวัด

สมุทรปราการ   

 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย 
 1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  

 ปจัจยัลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และจงัหวดัทีอ่าศยัอยู่ในปจัจุบนั 

 ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ด้านราคา ด้านบุคลากร และดา้น
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
 2. ตวัแปรตาม คอื พฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วชาวไทยในตลาดน ้าบางน ้าผึง้ จงัหวดั
สมุทรปราการ ไดแ้ก ่กลุ่มบุคคลทีร่่วมเดนิทาง วตัถุประสงคใ์นการท่องเทีย่ว จ านวนครัง้ทีม่าท่องเทีย่ว ค่าใชจ้่าย
ในการท่องเทีย่วต่อครัง้ และโอกาสกลบัมาเทีย่วซ ้า 
 สมมติฐานการวิจยั ดงันี้ 
 1. ปจัจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสูงสุด อาชีพ 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และจงัหวดัทีอ่าศยัอยู่ในปจัจุบนัมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่ว
ชาวไทยในตลาดน ้าบางน ้าผึง้ 
 2. ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านบุคลากร และด้าน
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วชาวไทยในตลาดน ้าบาง
น ้าผึง้ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และ

คณะ. 3 กล่าวว่า การตดัสนิใจของผูซ้ือ้ได้รบัอทิธพิลจากลกัษณะส่วนบุคคลของคนทางดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ อายุ  
วงจรชวีติ ครอบครวั อาชพี โอกาสทางเศรษฐกจิ การศกึษา ค่านิยมหรอืคุณค่าและรปูแบบการด ารงชวีติ  
 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการของ คอทเลอร ์1 กล่าวว่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทาง
การตลาด คอื เกิดความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งมอีงค์ประกอบอยู่ 4 ด้านหรอื 4P’s คอื ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย และการสง่เสรมิการตลาด แต่ส่วนประสมการตลาดบรกิารจะมคีวามแตกต่างจากส่วนประสม
การตลาดสนิค้าทัว่ไป เพิ่มอกี 3 ด้านหรือ 3P’s กล่าวคอืจะต้องเน้นถึงพนักงาน กระบวนการให้บริการและ
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สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งทัง้สามส่วนประสมน้ีเป็นปจัจยัหลกัในการส่งมอบบริการ ดังนัน้ส่วนประสม
การตลาดบรกิารจงึประกอบไปดว้ย 7P’s 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื นักท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่คยมาท่องเทีย่วตลาดน ้าบางน ้าผึง้ จงัหวดั
สมุทรปราการ ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้ จงึใชก้ารก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูรการ
ค านวณ ระดบัความเชื่อมัน่ 95% และยอมรบัใหเ้กดิความคลาดเคลื่อนในการเลอืกตวัอย่างไม่เกนิ 5% ไดก้ลุ่ม
ตวัอย่าง 384 คน ผูว้จิยัจงึไดส้ ารองแบบสอบถามจ านวน 16 ชุด รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน 
 โดยมขีัน้ตอนการสุ่มขนาดตวัอย่างในขัน้ตอนที ่1 วธิกีารสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่ง

พืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ พืน้ทีฝ่ ัง่ขวาของล าคลอง ทีม่สี านักงานอบต.บางน ้าผึง้ตัง้อยู่ และพืน้ทีฝ่ ัง่

ซา้ยของล าคลอง จากนัน้ในขัน้ตอนที ่2 วธิกีารสุ่มแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยเกบ็กลุ่มตวัอย่างพืน้ทีล่ะ 

200 คน จนครบจ านวน 400 ตวัอย่าง และในขัน้ตอนที ่3 วธิกีารสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ใช้

วธิกีารสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็

รวบรวมขอ้มลู 

 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื แบบสอบถามชนิดเลอืกตอบ (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ดงันี้  
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน จงัหวดัทีอ่าศยัอยู่ในปจัจุบนั โดยเป็นแบบสอบถาม
ชนิดค าถามปลายปิด (Close-ended Question) และใหเ้ลอืกตอบเพยีงค าตอบเดยีว จ านวน 7 ขอ้  
 สว่นที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด โดยเป็นแบบสอบถามชนิดค าถามปลายปิด 
(Close-ended Question) และใหเ้ลอืกตอบเพยีงค าตอบเดยีว จ านวน 17 ขอ้ ซึง่ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภท
อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ใชม้าตราสว่นประมาณค่าแบบ Likert Scale ม ี5 ระดบั  
 สว่นที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในตลาดน ้าบางน ้าผึง้ 
จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นค าถามแบบค าตอบหลายตวัเลอืก (Multiple Choice) จ านวน 5 ขอ้ 
 การวเิคราะหข์อ้มูลเมื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามครบตามจ านวนขนาดตวัอย่างแลว้ ผูว้จิยั
ไดท้ าการประมวลผล และวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูป สถิตเิชงิพรรณนา โดยสถิตทิีใ่ชใ้นการทดสอบ
สมมตฐิานคอื ค่าสถติทิดสอบ Chi-square ( ) 
 
ผลการวิจยั 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวเพศหญิง มอีายุ 21-30 ปี สถานภาพโสด มรีะดบั

การศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีรบัจา้ง/พนักงานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 8,001-16,000 บาท 

และอาศยัอยู่ในจงัหวดัสมุทรปราการ  

 2. นกัท่องเทีย่วมคีวามคดิเหน็ต่อสว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นราคา 
ดา้นบุคลากร และดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดบัด ี
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 3. นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวกบัครอบครวั /ญาติ มีจุดประสงค์ในการท่องเที่ยว            

เพื่อซื้อสนิค้า/อาหาร มคี่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้มากที่สุดคอื 0-500 บาทต่อครัง้คน และส่วนใหญ่ยงัไม่แน่ใจว่าจะ

เดนิทางกลบัมาท่องเทีย่วอกีในอนาคต  

 4. พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านกลุ่มบุคคลที่ร่วมเดนิทาง มคีวามสมัพนัธ์กบัอายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และจงัหวดัทีอ่าศยัอยู่ในปจัจุบนั 
 5. พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านจุดประสงค์ในการมาท่องเที่ยว มคีวามสมัพนัธ์กบัระดบัการศกึษา 
อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน จงัหวดัทีอ่าศยัอยู่ในปจัจุบนั และสว่นประสมทางการตลาดดา้นราคา 
 6. พฤตกิรรมการท่องเทีย่วดา้นจ านวนครัง้ทีม่าท่องเทีย่ว มคีวามสมัพนัธก์บัอายุ อาชพี จงัหวดัทีอ่าศยั
อยู่ในปจัจุบนั สว่นประสมทางการตลาดดา้นราคา ดา้นบุคลากร และดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
 7. พฤตกิรรมการท่องเทีย่วดา้นค่าใชจ้่ายในการท่องเทีย่วต่อครัง้ มคีวามสมัพนัธก์บัอายุ อาชพี จงัหวดั
ที่อาศยัอยู่ในปจัจุบนั ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านบุคลากร และด้าน
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
 8. พฤตกิรรมการท่องเทีย่วดา้นเจตนาในการกลบัมาท่องเทีย่วอกีในอนาคต มคีวาม สมัพนัธก์บัอายุ 
จงัหวดัทีอ่าศยัอยู่ในปจัจุบนั สว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
ดา้นราคา ดา้นบุคลากร และดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
 
สรปุ และอภิปรายผล 
 1. เพศมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว ไดแ้ก่ ดา้นกลุ่มบุคคลทีร่่วมเดนิทาง ดา้นจุดประสงค์

ในการท่องเที่ยว ด้านจ านวนครัง้ที่มาท่องเที่ยว ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ และด้านเจตนาในการกลบัมา

ท่องเทีย่วอกีในอนาคต เนื่องจากการเดนิทางมาท่องเทีย่วตลาดน ้าบางน ้าผึง้มคีวามสะดวก สามารถเลอืกเดนิทาง

ไดห้ลายเสน้ทาง เหมาะส าหรบัทัง้ผูท้ีเ่ดนิทางมาคนเดยีวหรอืมาเป็นกลุ่ม อกีทัง้ยงัมทีศันียภาพทีส่วยงาม ร่มรื่น มี

สนิคา้หลายหลายประเภทใหเ้ลอืกซือ้ จงึเหมาะส าหรบัทัง้เพศหญงิและเพศชาย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิสา

ลกัษณ์ ทองสขุ 4 พบว่า นักท่องเทีย่วทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมดา้นจ านวนครัง้ทีม่าท่องเทีย่ว ค่าใชจ้่าย

โดยเฉลีย่ต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั 

 2. อายุมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการท่องเทีย่วดา้นกลุ่มบุคคลทีร่่วมเดนิทาง เนื่องจากนักท่องเทีย่ว

ทีม่อีายุต ่ากว่า 20 ปี สว่นใหญ่มกัจะเดนิทางมากบัเพื่อน แต่ในกลุ่มนกัท่องเทีย่วทีม่อีายุมากขึน้จะนิยมเดนิทางมา

เป็นครอบครวั และอาจมสีาเหตุมาจากผูส้งูอายุบางคนไม่สามารถเดนิทางไดเ้องตามล าพงัจงึต้องอาศยัครอบครวั

พามา ท าใหจ้ านวนครัง้ทีม่าท่องเทีย่ว ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ และเจตนาในการกลบัมาท่องเทีย่วอกีในอนาคต

ของนักท่องเที่ยวจงึแตกต่างกนั แต่ด้วยการท่องเที่ยวแบบตลาดน ้าที่เหมาะส าหรบัทุกกลุ่มอายุในการพกัผ่อน

ร่วมกนั จงึท าใหจุ้ดประสงคใ์นการมาเทีย่วของนกัท่องเทีย่วทุกกลุ่มอายุจงึไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ นิสาลกัษณ์ ทองสุข 4 พบว่า นักท่องเทีย่วทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤติกรรมด้านกลุ่มบุคคลทีร่่วมเดนิทาง 

จ านวนครัง้ทีม่าท่องเทีย่ว และค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้แตกต่างกนั 

 3. สถานภาพสมรสมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการท่องเที่ยวดา้นกลุ่มบุคคลทีร่่วมเดนิทาง เนื่องจาก

นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด มรีูปแบบการใชช้วีติทีเ่ป็นอสิระ จงึมกัเลอืกเดนิทางเพยีงคนเดยีวหรอืมา

กบัเพื่อน แตกต่างจากนักท่องเที่ยวที่สมรสแล้วจะเดินทางมาแบบครอบครวั ซึ่งตลาดน ้าบางน ้าผึ้งเป็นแหล่ง
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ท่องเทีย่วทีส่ามารถมาไดท้ัง้ครอบครวั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิสาลกัษณ์ ทองสขุ 4 พบว่า นกัท่องเทีย่วทีม่ี

อายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมดา้นกลุ่มบุคคลทีร่่วมเดนิทางแตกต่างกนั 

 4. ระดบัการศกึษามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านจ านวนครัง้ที่มาท่องเที่ยว และ

ค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ เนื่องจากตลาดน ้าบางน ้าผึง้เป็นแหล่งท่องเทีย่วที่มสีิง่ดงึดูดใจหลายดา้น มสีนิคา้และ

อาหารจ าหน่ายหลากหลาย ท าใหน้กัท่องเทีย่วไม่ว่าจะมกีารศกึษาระดบัไหนกส็ามารถเลอืกซือ้สนิคา้ได ้สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ นิสาลกัษณ์ ทองสุข 4 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มรีะดบัการศกึษา แตกต่างกนัมพีฤติกรรมด้าน

จ านวนครัง้ทีม่าท่องเทีย่ว และค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั 

 5. อาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการท่องเทีย่วดา้นจ านวนครัง้ทีม่าท่องเทีย่ว และดา้นค่าใชจ้่าย

โดยเฉลีย่ต่อครัง้ เนื่องจากอาชพีทีแ่ตกต่างกนัย่อมก่อให้เกดิรายได้ทีต่่างกนั ท าใหค้วามสามารถในการซือ้ และ

จ านวนครัง้ทีม่าท่องเทีย่วแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รงัส ีสบืนุการณ์ 5 พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี

แตกต่างกนั มจี านวนครัง้ในการมาซือ้สนิค้า และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซือ้สนิค้าที่ตลาดดอนหวายในแต่ละครัง้

แตกต่างกนั 

 6. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการท่องเทีย่วดา้นกลุ่มบุคคลทีร่่วมเดนิทาง และ

ดา้นจุดประสงคใ์นการท่องเทีย่ว เน่ืองจากรายไดท้ีแ่ตกต่างกนัสง่ผลถงึความสามารถในการพาผูอ้ื่นใหร้่วมเดนิทาง

มาตลาดน ้าบางน ้าผึง้ และก าหนดจุดประสงคใ์นการมาท่องเทีย่วแตกต่างกนัตามระดบัรายไดข้องนักท่องเทีย่ว ซึง่

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เดชา จริวฒัน์สถติย์ 6 พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัสงัผลต่อพฤตกิรรมการ

ซือ้สนิค้าของผู้บรโิภคทีต่ลาดน ้าตลิง่ชนั ด้านบุคคลทีม่าดว้ย ด้านสาเหตุทีม่าซือ้สนิค้า และดา้นสิง่จูงใจที่มาซื้อ

สนิคา้ 

 7. จงัหวดัทีอ่าศยัอยู่ในปจัจุบนัมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการท่องเที่ยว ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคลที่ร่วม

เดินทาง จุดประสงค์ในการท่องเที่ยว จ านวนครัง้ที่มาท่องเที่ยว ค่าใช้จ่าย โดยเฉลี่ยต่อครัง้ และเจตนาในการ

กลบัมาท่องเที่ยวอกีในอนาคต เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในจงัหวดัสมุทรปราการ รองลงมาคือ 

กรุงเทพฯ มรีะยะทางใกล้กบัตลาดน ้า สามารถเดนิทางได้อย่างสะดวก ท าให้จ านวนครัง้ทีเ่คยมาเทีย่วมากกว่า

นกัท่องเทีย่วทีอ่าศยัอยู่ในจงัหวดัทีไ่กลจากตลาดน ้า รวมถงึกลุ่มบุคคลทีพ่ามาดว้ย และค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้

ในการมาเที่ยว สอดคล้องกบังานวจิยัของ นิสาลกัษณ์ ทองสุข 4 พบว่า นักท่องเที่ยวที่อาศยัอยู่ในจงัหวดัที่

แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมดา้นกลุ่มบุคคลทีร่่วมเดนิทางแตกต่างกนั 

 8. ด้านผลติภณัฑ์และบรกิาร จากผลการวจิยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์และ

บรกิาร มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อครัง้ และเจตนาในการ

กลบัมาท่องเทีย่วอกีในอนาคต เนื่องจาก จุดประสงคห์ลกัในการมาท่องเทีย่วตลาดน ้าบางน ้าผึง้ของนักท่องเทีย่ว

ชาวไทย กเ็พื่อเลอืกซือ้สนิคา้และอาหาร ดงันัน้ ตลาดน ้าบางน ้าผึง้ที่มสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลาย อาหารมคีวามสด

ใหม่ มสีนิคา้จากภูมปิญัญาทอ้งถิน่จากชาวบา้นมาขาย สามารถสนองตอบความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วได ้ท าให้

เกดิการตัดสนิใจซื้อและท าให้นักท่องเที่ยวอยากเดนิทางกลบัมาอีกในอนาคต สอดคล้องกบัแนวคดิของ ฟิลิป  

คอตเลอร์ 1 ที่กล่าวว่า กลยุทธ์ผลิตภณัฑ์และบรกิารจะต้องพจิารณาที่ความจ าเป็น และความต้องการของ

นกัท่องเทีย่วทีม่ต่ีอผลติภณัฑแ์ละบรกิารนัน้เป็นส าคญั โดยจะตอ้งสนองความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วเพื่อใหเ้กดิ
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ความพงึพอใจสงูสุด จงึจะมผีลท าใหผ้ลติภณัฑข์ายได้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รงัส ีสบืนุการณ์ 5 พบว่า 

สว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการการซือ้สนิคา้ดา้นจ านวนครัง้ 

 9. ดา้นราคา จากผลการวจิยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การท่องเทีย่ว ไดแ้ก่ จุดประสงคใ์นการมาท่องเทีย่ว จ านวนครัง้ทีม่าท่องเทีย่ว ค่าใชจ้่ายในการท่องเทีย่วต่อครัง้ 

และเจตนาในการกลบัมาท่องเทีย่วอกีในอนาคต เน่ืองจาก สนิคา้ทีน่ ามาจ าหน่ายสว่นใหญ่เป็นสนิคา้ทีผ่ลติเองของ

ชาวบา้นบรเิวณโดยรอบตลาดน ้าบางน ้าผึ้ง ไม่ไดร้บัผ่านพ่อคา้คนกลาง จงึสามารถก าหนดราคาไดเ้องตามความ

เหมาะสมกบัคุณภาพสนิคา้ สามารถต่อรองราคาสนิคา้ได ้และสนิคา้บางชนิดจงึมรีาคาถูกกว่าตลาดน ้าแห่งอื่น ท า

ใหน้กัท่องเทีย่วเกดิความรูส้กึคุม้ค่า สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ มอรร์สินั 2 ทีก่ล่าวว่า การบรหิารจดัการทีด่ี

ในเรื่องราคาจะท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สกึคุ้มค่าในการเข้ามาท่องเที่ยวในสถานที่แห่งนี้ และเกิดความ

ประทบัใจอยากจะกลบัเขา้มาเทีย่วอกี ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิสาลกัษณ์  ทองสุก 4 พบว่า ปจัจยัดา้น

ส่วนประสมทางการตลาดเกีย่วกบัราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วชาวไทยใน

ตลาดน ้านครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม ในดา้นจ านวนครัง้ทีเ่คยเดนิทางมาท่องเทีย่ว 

 10. ดา้นบุคลากร จากผลการวจิยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากร มคีวามสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ จ านวนครัง้ที่มาท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อครัง้ และเจตนาในการ

กลบัมาท่องเที่ยวอีกในอนาคต เนื่องจาก ผู้ประกอบการมคีวามรู้ ความช านาญในสนิค้าและบริการที่จ าหน่าย 

สามารถใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัสนิคา้ไดเ้ป็นอย่างด ีมอีธัยาศยัด ีและแต่งกายดว้ยชุดฟอรม์เหมอืนกนั สอดคลอ้งกบั

แนวความคดิของ มอรร์สินั 2 ทีก่ล่าวว่า การใหบ้รกิารทีด่ขีองบุคลากรของแหล่งท่องเทีย่ว ประกอบดว้ย การให้

ความใสใ่จกบันกัท่องเทีย่ว มมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ ีพดูจาสภุาพเรยีบรอ้ย ใหบ้รกิารอย่างมนี ้าใจ เป็นตน้ เป็นการสรา้ง

ความประทบัใจให้กบันักท่องเที่ยวได้อย่างดีและจะท าให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวแล้ว อยากกลบัมาอีก 

รวมถงึการบอกต่อใหผู้อ้ื่นเขา้มาท่องเทีย่วดว้ย  

 11. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ จากผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้าน

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว  ได้แก่ จ านวนครัง้ที่มาท่องเที่ยว 

ค่าใชจ้่ายในการท่องเทีย่วต่อครัง้ และเจตนาในการกลบัมาท่องเทีย่วอกีในอนาคต เน่ืองจาก ตลาดน ้ามกีารจดัโซน

ขายสนิคา้อย่างเป็นระเบยีบ มคีวามสะอาด ทศันียภาพสวยงาม เพราะเดมิเป็นพืน้ที่สวนผลไม้มาก่อน และยงัมี

การจดักจิกรรมต่างๆเพื่อสง่เสรมิการอนุรกัษ์น ้าและตน้ไม ้ร่วมกบัชุมชนโดยรอบตลาดน ้าบางน ้าผึง้อย่างสม ่าเสมอ 

จงึท าใหต้ลาดน ้าบางน ้าผึง้ยงัคงรกัษาทศันียภาพทีส่วยงามไวไ้ด้ สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ มอรร์สินั 2 ที่

กล่าวว่า สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นสิง่แวดล้อมที่มตีวัตนที่สามารถมองเห็นได ้

ประกอบดว้ย สิง่ที่เกดิขึน้เองตามธรรมชาตแิละสิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้ ได้แก่ ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว สิง่

ปลกูสรา้งภายในแหล่งท่องเทีย่ว และความสะอาด เป็นตน้ ซึง่สิง่เหล่านี้เป็นสิง่ทีส่ าคญัและสะทอ้นถงึคุณภาพของ

แหล่งท่องเทีย่ว และมผีลต่อการตดัสนิใจเขา้มาท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่ว ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรวรรณ 

ธรรมตัง้มัน่ 7 พบว่า ทรพัยากรการท่องเทีย่วมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัจ านวนครัง้ที่มาท่องเที่ยว 

และการกลบัมาท่องเทีย่วอกี 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
 1. ผลจากการวเิคราะหข์อ้มลูสว่นบุคคลของนกัท่องเทีย่วชาวไทย จ านวน 400 คน พบว่า นกัท่องเทีย่ว

ทีเ่ดนิทางมาตลาดน ้าบางน ้าผึง้ส่วนใหญ่จะมากนัเป็นครอบครวัและมวียัทีห่ลากหลาย ดงันัน้ ตลาดน ้าบางน ้าผึ้ง

ควรมกีารจดักจิกรรมใหน้ักท่องเทีย่วสามารถท าร่วมกนัไดท้ัง้ครอบครวั หรอืมกีารจดัโปรแกรมน าเทีย่วแบบกลุ่ม

เพิม่เตมิ เพื่อสรา้งความน่าสนใจใหก้บัตลาดน ้าบางน ้าผึง้ และช่วยเพิม่ความประทบัใจใหก้บันกัท่องเทีย่ว  

 2. ผลการศึกษาด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความส าคัญกบัมีสินค้าให้เลือก

หลากหลาย อาหารมคีวามสดใหม่ และมสีนิค้าจากภูมปิญัญาท้องถิ่นจากชาวบ้านมาขาย อยู่ในระดบัด ีดงันัน้ 

ผูป้ระกอบการควรเน้นในเรื่องความหลากหลายของสนิคา้และความสดใหม่ ควรจ ากดัไม่ใหข้ายสนิคา้ซ ้ากนัจนมาก

เกนิไป ควบคู่ไปกบัการพฒันารปูแบบอาหารใหม้กีารปรบัเปลีย่นอยู่ตลอดเวลา ต่อยอดจากวตัถุดบิเดมิในทอ้งถิน่ 

เพื่อสรา้งจุดเด่นใหก้บัตลาดน ้าบางน ้าผึง้แตกต่างจากตลาดน ้าแห่งอื่น 

 3. ผลการศกึษาดา้นราคา พบว่า นกัท่องเทีย่วชาวไทยใหค้วามส าคญักบัการตัง้ราคาสนิคา้หลายระดบั

และตัง้ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสนิค้า อยู่ในระดบัด ีดงันัน้ ผู้ประกอบการควรมมีาตราฐานในการตัง้ราคาให้

เหมาะสมกบัคุณภาพของสนิคา้ และขายตามปรมิาณทีน่กัท่องเทีย่วพงึพอใจจะจ่ายได ้ 

 4. ผลการศกึษาดา้นบุคลากร พบว่า นกัท่องเทีย่วชาวไทยใหค้วามส าคญักบัผูป้ระกอบการมอีธัยาศยัด ี

แต่งกายสภุาพเรยีบรอ้ย และมคีวามรู ้ความช านาญในสนิคา้และบรกิารทีจ่ าหน่าย อยู่ในระดบัด ีดงันัน้ ควรรกัษา

ขอ้ดนีี้ไว ้โดยอาจมกีารมอบรางวัลใหก้บัร้านคา้หรอืผูป้ระกอบการดเีด่น เพื่อเป็นก าลงัใจและเป็นตวัอย่างใหแ้ก่

ผูป้ระกอบการรายอื่นๆ แต่ควรปรบัปรุงเพิม่เจา้หน้าทีค่อยใหค้ าแนะน านกัท่องเทีย่วทีย่งัขาดอยู่    

 5. ผลการศกึษาดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ พบว่า นักท่องเทีย่วชาวไทยใหค้วามส าคญักบัความ

สวยงามของทศันียภาพภายในตลาดน ้า ความสะอาด และการจดัโซนขายสนิค้าอย่างเป็นระเบยีบ อยู่ในระดบัด ี

ดงันัน้ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางน ้าผึง้ ผูร้บัผดิชอบพืน้ที่ ควรเขม้งวดเรื่องความสะอาดของพืน้ทีแ่ละแม่น ้าล า

คลอง เนื่องจากการสงัเกตพบว่า มผีูป้ระการบางรายแอบลกัลอบทิง้น ้าเสยีลงในคลอง ท าใหเ้กดิคราบน ้ามนัลอย

อยู่บนผวิน ้า ซึง่ในอนาคตหากปล่อยใหเ้ป็นเช่นนี้ต่อไปจะท าใหค้ลองเน่าเสยี และสญูเสยีทศันียภาพทีส่วยงามไป 

ท าใหน้กัท่องเทีย่วไม่อยากเดนิทางกลบัมาท่องเทีย่วอกี และปรบัปรุงเพิม่ทีน่ัง่ทานอาหารภายในตลาดน ้าเพยีงพอ 

เหมาะสมมากยิง่ขึน้ 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรมกีารสมัภาษณ์เชงิลกึ เพื่อใหท้ราบความต้องการด้านอื่นๆ ทีย่งัไม่ได้

ท าการศกึษาของนกัท่องเทีย่วในการเดนิทางมาท่องเทีย่วตลาดน ้าบางน ้าผึง้  

 2. ควรมกีารศกึษาแผนพฒันาตลาดน ้าบางน ้าผึง้เพื่อดงึดูดนักท่องเที่ยวต่างชาตทิีม่แีนวโน้มจะเพิม่

มากขึน้ จากการเปิดเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

 3. ควรท าการศกึษาเปรยีบเทยีบการจดัการท่องเทีย่วของตลาดน ้าแห่งอื่นๆทีม่ชีื่อเสยีง และประสบ

ความส าเรจ็ เช่น ตลาดน ้าอมัพวา ตลาดน ้าด าเนินสะดวก เป็นต้น เพื่อเปรยีบเทยีบจุดเด่นจุดดอ้ย ความแตกต่าง

ของแต่ละแห่ง และน ามาปรบัปรุงตลาดน ้าบางน ้าผึง้ใหด้ขี ึน้ต่อไป 
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 4. ควรท าการศกึษาแผนการตลาด โดยเฉพาะเรื่องการประชาสมัพนัธ์ เช่น องคก์ารบรหิารส่วนต าบล

บางน ้าผึง้ผูร้บัผดิชอบพืน้ทีค่วรร่วมมอืกบัการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย จัดท าแผนการประชาสมัพนัธเ์ป็นรายปี 

เพื่อเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารผ่านสือ่ช่องทางต่างๆ เช่น นิตยสารท่องเทีย่ว โทรทศัน์ และเวบ็ไซด ์เป็นต้น และมกีาร

จดักจิกรรมกระตุน้นกัท่องเทีย่วอย่างสม ่าเสมอ 
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