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บทคดัย่อ 

 

 การวิจยัน้ี มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวตลาดน้ําขวัญเรียม ของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยมีกลุ ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้น้ี ประกอบไปด้วย

นักท่องเที่ยวชาวไทย จํานวน 400 คน เครื่องมอืที่ใช้เกบ็ขอ้มูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถติิเชงิพรรณา ประกอบด้วย 

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและสถิตเิชงิอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย การวเิคราะห์

ความแตกต่างรายคูด่ว้ยค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และ สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยา่งงา่ยของเพยีรส์นั 

 ผลจากสถติเิชงิพรรณา พบวา่ 

 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายรุะหวา่ง 30-39 ปี มสีถานภาพสมรสโสด สาํเรจ็การศกึษา

ระดบัปรญิญาตร ีมรีายไดต่้อเดอืนเฉลีย่ 15,001 – 25,000 บาทและประกอบ อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน   

นกัท่องเทีย่วสว่นใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็ในปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ของตลาดน้ําขวญัเรยีม 

โดยรวมอยูใ่นระดบัด ี 

สาํหรบัพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดน้ําขวญัเรยีม พบว่า จาํนวนครัง้โดยเฉลีย่ต่อปีของนกัท่องเทีย่วเท่ากบั 

3 ครัง้ ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้เท่ากบั 612 บาท  นอกจากนัน้นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่ มแีนวโน้มจะกลบัมาท่องเทีย่ว 

และจะแนะนําใหผู้อ้ืน่มาเทีย่วตลาดน้ําขวญัเรยีม         

ผลจากสถติเิชงิอนุมานทีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05  พบว่า 

1. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี  อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วตลาดน้ําขวญัเรยีม ในดา้นคา่ใชจ้า่ยในการมาทอ่งเทีย่วแตกต่างกนั 

2. ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ในดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่ว

ดา้นแนวโน้มเดนิทางกลบัมาทอ่งเทีย่วและดา้นแนะนําใหผู้อ้ืน่มาเทีย่วตลาดน้ําขวญัเรยีม  

3. ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านราคา มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการท่องเทีย่วด้าน

แนวโน้มเดนิทางกลบัมาท่องเทีย่วและดา้นแนะนําใหผู้อ้ื่นมาเทีย่วตลาดน้ําขวญัเรยีม  

4. ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ท่องเทีย่วดา้นแนวโน้มเดนิทางกลบัมาท่องเทีย่วและดา้นแนะนําใหผู้อ้ื่นมาเทีย่วตลาดน้ําขวญัเรยีม  

5. ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรม

การทอ่งเทีย่วดา้นค่าใชจ้า่ยในการมาทอ่งเทีย่ว,ดา้นแนวโน้มเดนิทางกลบัมาท่องเทีย่วและดา้นแนะนําใหผู้อ้ื่นมาเทีย่ว

ตลาดน้ําขวญัเรยีม  
1

 

 

                                                           
1 สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 



 2 

 

6. ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นบคุลากร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วดา้น

แนวโน้มเดนิทางกลบัมาท่องเทีย่วและดา้นแนะนําใหผู้อ้ื่นมาเทีย่วตลาดน้ําขวญัเรยีม  

7. ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม          

การท่องเทีย่วดา้นจาํนวนครัง้ทีเ่คยมาท่องเทีย่ว,ดา้นแนวโน้มเดนิทางกลบัมาทอ่งเทีย่วและดา้นแนะนําใหผู้อ้ื่นมาเทีย่ว

ตลาดน้ําขวญัเรยีม  

8. ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านกระบวนการให้บรกิาร มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม          

การท่องเทีย่วดา้นจาํนวนครัง้ทีเ่คยมาท่องเทีย่ว,ดา้นแนวโน้มเดนิทางกลบัมาทอ่งเทีย่วและดา้นแนะนําใหผู้อ้ื่นมาเทีย่ว

ตลาดน้ําขวญัเรยีม  

 

คาํสาํคญั: สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่ว ตลาดน้ํา 

 

 ABSTRACT 

 

 The objective of this research was to study the service marketing mixes factors affecting touring 

behaviors at Kwanriam Floating Market among Thai tourists, with 400 samples. Questionnaires were used for 

data collection. Descriptive statistics used to analyze the data were frequency, percentage and Standard 

deviation Inferential statistics used for hypothesis testing were Independent Samples t-test, One way of 

ANOVA and Pearson Product Moment Correlation Coefficient. 

The results of descriptive statistics were shown as follows : 

Most respondents were female, aged between 30-39 years old, had single marital status, held 

Bachelor degree, earned average Monthly income between 15,001-25,000 Baht and worked as private 

company employees. 

Overall opinions of tourists toward services marketing mixes of Kwanriam Floating Market were at 

good levels. 

In terms of touring behaviors, average number of traveling time to Kwanriam Floating Market were 

3 times per year and the average spending were 612 Baht. Moreover, tourists tended to visit the market and 

would tell others to come to the market in the future.  

The results of inferential statistics at significant level of 0.05  were as follows : 

1. Tourists with different age, marital status, education level, present occupation and monthly 

income had different of touring behaviors in term of spending budget. 

2. The factors of service marketing mixes in terms of product have correlated with the tourism 

behaviors in term of the trends to come back and recommend to others visit Kwanriam Floating Market. 

3. The factors of service marketing mixes in terms of price have correlated with the tourism 

behaviors in term of the trends to come back and recommend to others visit Kwanriam Floating Market. 

4. The factors of service marketing mixes in terms of promotion have correlated with the tourism 

behaviors in term of the trends to come back and recommend to others visit Kwanriam Floating Market. 
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5. The factors of service marketing mixes in terms of place have correlated with the tourism 

behaviors in term of spending budget, the trends to come back and recommend to others visit Kwanriam 

Floating Market. 

6. The factors of service marketing mixes in terms of people have correlated with the tourism 

behaviors in term of the trends to come back and recommend to others visit Kwanriam Floating Market. 

7. The factors of service marketing mixes in terms of physical have correlated with the tourism 

behaviors in term of the number of traveling time, the trends to come back and recommend to others visit 

Kwanriam Floating Market. 

8. The factors of service marketing mixes in terms of process have correlated with the tourism 

behaviors in term of the number of traveling time, the trends to come back and recommend to others visit 

Kwanriam Floating Market.   

 

Keywords:  Service marketing mixes, Touring behaviors , Floating Market 

 

บทนํา   

 กรุงเทพมหานครหรอืบางกอก เป็นเมอืงศนูยก์ลางการปกครองหรอืเมอืงหลวงของประเทศไทย   ซึง่มแีหล่ง

ท่องเทีย่วทีน่่าสนใจมากมายและหลากหลายประเภท เป็นเมอืงแห่งสสีนัทัง้ในยามคํ่าคนืและยามกลางวนั เตม็ไปดว้ย

เรื่องราวทางประวตัิศาสตร์และความรู้รอบตวั ท่องเที่ยวได้ไม่จํากดัเวลาและไม่จําเป็นต้องมงีบประมาณมาก แหล่ง

ท่องเที่ยวที่สําคญัและมอียู่เป็นจํานวนมากของกรุงเทพฯ คอืแหล่งท่องเที่ยวประเภท พระราชวงัและวดั ที่น่าสนใจ 

ไดแ้ก่ พระบรมมหาราชวงั วดัพระศรรีตันศาสดาราม     (วดัพระแกว้) วดัอรุณราชวราราม วดัเบญจมบพติรดุสติวนา

ราม เป็นตน้ สาํหรบัแหล่งทอ่งเทีย่วประเภทพพิธิภณัฑ ์และโบราณสถานทีน่่าสนใจ ไดแ้ก่ พระทีน่ัง่อนนัตสมาคม หอ

ศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นตน้ สว่นสถานทีท่่องเทีย่วประเภทสวนสตัว ์สวนสนุก กม็อียู่เป็นจํานวนมาก 

เช่น สวนสตัว์ดุสติ สวนสยาม โรงละครสยามนิรมิต เป็นต้น นอกจากน้ีกรุงเทพฯ ก็ยงัมีแหล่งท่องเที่ยวประเภท

สวนสาธารณะและสวนสขุภาพอนัร่มรื่นทีเ่ป็นทัง้สถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานออกกําลงักายอยู่หลายแห่งทัว่

เมอืง อยา่งไรกด็กีรุงเทพมหานครยงัมแีหล่งทอ่งเทีย่วใหเ้ดนิเลือ้กซือ้สนิคา้ต่างๆ ไดแ้ก่ ย่านเยาวราช ตลาดนดัจตุจกัร 

ย่านสยามสแควร์ ย่านประตูน้ํา ย่านสลีม ย่านสุขุมวิท ถนนข้าวสาร ตลาดนัดและห้างสรรพสนิค้า นอกจากน้ียงัมี

สถานทีท่่องเทีย่วอื่นๆ อกี เช่น ชายทะเลบางขุนเทยีน สนามมวยเวทรีาชดําเนิน หอสมุดแห่งชาต ิสะพานพระราม 8 

เป็นตน้ รวมถงึไปถงึ ตลาดน้ําไดแ้ก่ ตลาดน้ําตลิ่งชนั  ตลาดน้ําวดัสะพาน ตลาดน้ําคลองลดัมะยม ตลาดน้ําขวญัเรยีม 

เป็นตน้  (ทีม่า : ศนูยข์อ้มลูกรุงเทพมหานคร) 

 เกีย่วกบัการประกอบธรุกจิตลาดน้ํา ในอดตีจะพบไดต้ามต่างจงัหวดั ทีเ่กดิขึน้และยงัคงมอียู่ เมื่อพจิารณาดู

แลว้ตลาดน้ําสว่นใหญ่จะพบอยูต่ามต่างจงัหวดั เมือ่ความตอ้งการของผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้ จงึทําใหผู้ด้ําเนินธุรกจิไดส้นอง

ความต้องการดงักล่าวด้วยการเปิดตลาดน้ําขึ้นในกรุงเทพมหานครหลายแห่งด้วยกนัอาทิ ตลาดน้ําคลองลดัมะยม 

ตลาดน้ําวดัสะพาน ตลาดน้ําบางน้ําผึง้ ตลาดน้ําตลิง่ชนั และตลาดน้ําขวญัเรยีม ฯลฯ 

สาํหรบัตลาดน้ําขวญัเรยีม เป็นอกีสถานทีห่น่ึงที่จดัเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น

ตลาดน้ําทีถู่กสรา้งขึน้จากแนวคดิทีอ่ยากจะจําลองชวีติของชาวน้ํา เพื่อใหเ้ป็นทีร่ะลกึแด่ชนรุ่นหลงั ใหไ้ดเ้รยีนรูถ้งึวถิี

ชีวิตริมน้ําและเพื่อส่งสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมไปถึงรูปแบบการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมการใช้

ชวีติประจาํวนัของคนในสงัคม (ชาญวทิย ์เกษตรศริ.ิ 2540: 1-10) ทัง้ภาพพระทีอ่อกบณิฑบาตรทางเรอื การทอดผา้ปา่

ทางน้ํา โดยเฉพาะความเป็นมาอนัยาวนานของคลองแสนแสบ ทีอ่ยูคู่ก่รุงเทพมหานครมาตัง้แต่ตน้กรุงรตันโกสนิทร ์อกี

ทัง้ยงัเป็นต้นกําเนิดของนิยายรกัอมตะ เรื่องแผลเก่า อกีดว้ย ไม่เพยีงเท่านัน้ อาหารการกนิ และสนิคา้ของทีร่ะลกึ ณ 



 4 

ตลาดน้ําแห่งน้ี กม็มีากมายเป็นอกีหน่ึงสสีนัใหก้บัชาวกรุงเทพมหานคร  ซึง่ตลาดน้ําขวญัเรยีมถูกจดัตัง้ขึน้ในปี 2555    

มเีวลาทอ่งเทีย่วเฉพาะ เสาร-์อาทติย ์และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ เวลา 7.00 น. ถงึ 19.00 น. มกีจิกรรมตกับาตรพระทาง

น้ําเวลา 7.30 น. โดยพบว่า นกัท่องเทีย่วสว่นใหญ่จะยงัไม่คุน้เคยว่ากรุงเทพมหานครมตีลาดน้ํา โดยส่วนใหญ่จะเขา้ใจ

วา่กรุงเทพมหานครจะมเีพยีงหา้งสรรพสนิคา้เทา่นัน้ ซึง่จะเหน็วา่ถา้ตลาดน้ําขวญัเรยีมไดร้บัการประชาสมัพนัธใ์หเ้ป็น

ทีรู่จ้กั และเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วธรุกจิเชงิพาณิชย ์จะสามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัชมุชนอยา่งมาก จงึสมควรมแีนวทางทีจ่ะ

ชกัจงูนกัท่องเทีย่วใหม้าเทีย่วตลาดน้ําขวญัเรยีมมากขึน้และทาํใหธุ้รกจิน้ีคงอยู่คู่กบักรุงเทพมหานครตลอดไป (ทีม่า  

www.kwan-riamfloaingmarket.com) 

 จากทีก่ล่าวมาทาํใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาเรื่อง “ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม

การท่องเทีย่วตลาดน้ําขวญัเรยีม ของนกัท่องเทีย่วชาวไทย” ซึง่ผลของการศกึษาครัง้น้ีจะเป็นแนวทางในการพฒันาการ

จดัการทรพัยากรการท่องเที่ยวและด้านบริการทางการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนแก่ตลาดน้ําขวญัเรียมให้เป็นแหล่ง

ทอ่งเทีย่วทีม่คีณุภาพและสามารถเป็นตน้แบบใหแ้ก่ตลาดน้ําแหง่อืน่ๆไดต่้อไป 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาลกัษณะส่วนบุคคลซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชีพ 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดน้ําขวญัเรยีม ของนกัท่องเทีย่วชาวไทย 

2. เพื่อศึกษาปจัจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการซึ่งประกอบไปด้วย ปจัจยัด้านผลิตภัณฑ ์

ปจัจยัดา้นราคา ปจัจยัดา้นส่งเสรมิการตลาด ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ปจัจยัดา้นบุคคล ปจัจยัดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ และปจัจยัด้านกระบวนการให้บรกิาร ที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการท่องเที่ยวตลาดน้ําขวญัเรยีม 

ของนกัท่องเทีย่วชาวไทย 

3. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดน้ําขวญัเรยีมของนกัท่องเทีย่วชาวไทย 
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) แบง่เป็นดงัน้ี 

1.1 ลกัษณะสว่นบุคคล  

1.1.1 เพศ 

1.1.1.1 ชาย 

1.1.1.2 หญงิ 

1.1.2 อายุ 

1.1.2.1   ตํ่ากวา่ 20 ปี 

1.1.2.2   20-29 ปี 

1.1.2.3   30-39 ปี 

1.1.2.4   40-49 ปี 

1.1.2.5   50 ปีขึน้ไป 

1.1.3 สถานภาพสมรส 

1.1.3.1   โสด 

1.1.3.2   สมรส / อยู่ดว้ยกนั 

1.1.3.3   หยา่รา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู่ 
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1.1.4 ระดบัการศกึษา 

1.1.4.1   ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

1.1.4.2   ปรญิญาตร ี

1.1.4.3   สงูกว่าปรญิญาตร ี

1.1.5 อาชพี 

1.1.5.1   นกัเรยีน / นกัศกึษา 

1.1.5.2   พนกังานบรษิทัเอกชน 

1.1.5.3   ขา้ราชการ / รฐัวสิาหกจิ 

1.1.5.4   ธรุกจิสว่นตวั / เจา้ของกจิการ 

1.1.5.5   อืน่ๆโปรดระบุ................ 

1.1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

1.1.6.1   ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 15,000 บาท 

1.1.6.2   15,001 – 25,000 บาท 

1.1.6.3   25,001 – 35,000 บาท 

1.1.6.4   35,001 – 45,000 บาท 

1.1.6.5   45,001 บาทขึน้ไป 

1.2 ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร  

1.2.1 ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

1.2.2 ดา้นราคา 

1.2.3 ดา้นสง่เสรมิการตลาด 

1.2.4 ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย 

1.2.5 ดา้นบุคคล 

1.2.6 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

1.2.7 ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน้ําขวญัเรียมของ

นกัท่องเทีย่วชาวไทย  

 

สมมติฐานการวิจยั  

1.   ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้บรโิภค ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา 

อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน้ําขวญัเรยีม ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่

แตกต่างกนั 

2.   ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ซึง่ประกอบไปดว้ย ปจัจยัดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ปจัจยั

ดา้นราคา ปจัจยัด้านส่งเสรมิการตลาด ปจัจยัด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ปจัจยัดา้นบุคคล ปจัจยัด้านลกัษณะทาง

กายภาพ และปจัจยัด้านกระบวนการให้บรกิาร มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน้ําขวญัเรยีม ของ

นกัท่องเทีย่วชาวไทย 
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ทบทวนวรรณกรรม  

 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์

 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552: 57-59) ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ซึง่ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาด

ครอบครวั สถานภาพสมรส รายได ้อาชพี และการศกึษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท์ีนิ่ยมใชใ้นการแบ่งสว่นตลาด ลกัษณะทาง

ประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่าํคญัและสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่่วยกาํหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดั

มากกวา่ตวัแปรอืน่ ตวัแปรทางประชากรศาสตรท์ีส่าํคญั มดีงัน้ี 

1. เพศ (Sex) ซึง่เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่สาํคญัเช่นกนั นักการตลาดต้องศกึษาตวัแปรตวัน้ี

อยา่งรอบคอบเพราะในปจัจุบนัน้ีตวัแปรดา้นเพศมกีารเปลีย่นแปลงในพฤตกิรรมการบรโิภค การเปลีย่นแปลงดงักล่าว

อาจมสีาเหตุจากการทีส่ตรทีาํงานมากขึน้ 

2. อาย ุ(Age) เน่ืองจากผลติภณัฑแ์ต่ละตวัจะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุ

แตกต่างกนั นักการตลาดจงึใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างของส่วนตลาดได้

คน้ควา้ความตอ้งการของสว่นตลาดสว่นเลก็  (Niche Market) โดยมุ่งความสาํคญัทีต่ลาดอายุสว่นนัน้ 

3. รายได ้การศกึษา และอาชพี (Income, Education and Occupation) เป็นตวัแปรสาํคญัในการกาํหนด

สว่นของตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคทีม่คีวามรํ่ารวยแต่อย่างไรกต็ามครอบครวัทีม่รีายไดต้ํ่าจะเป็น

ตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ โดยปญัหาสาํคญัในการแบ่งส่วนตลาดโดยถอืเกณฑร์ายไดอ้ย่างเดยีวกค็อื รายไดจ้ะเป็นตวัชีก้าร

หรอืไม่มคีวามสามารถในการจ่ายสนิค้า ซึ่งการเลือกซื้อสนิค้าที่แท้จรงิอาจถือเกณฑ์รูปแบบการดํารงชีวติ รสนิยม 

คา่นิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ เป็นตน้ 

4. ลกัษณะครอบครวั หรอืสถานภาพสมรส (Marital Status) ในอดตีจนถงึปจัจุบนัลกัษณะครอบครวัเป็น

เป้าหมายทีส่าํคญัของการใชค้วามพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมคีวามสาํคญัยิง่ขึน้ในสว่นทีเ่กีย่วกบัหน่วย

ผู้บริโภค นักการตลาดจะสนใจจํานวนและลกัษณะบุคคลในครวัเรือนที่ใช้สนิค้าใดสนิค้าหน่ึง และยังสนใจในการ

พจิารณาลกัษณะทางประชากรศาสตร ์และโครงสรา้งดา้นสือ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูต้ดัสนิใจในครวัเรอืนเพือ่ชว่ยในการพฒันา

กลยุทธก์ารตลาดใหเ้หมาะสม แมว้่ารายไดจ้ะเป็นตวัแปรทีใ่ชบ้่อยมาก นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑร์ายไดร้วม

กบัตัวแปรด้านเกณฑ์ประชากรศาสตร์อื่นๆ เพื่อให้กําหนดตลาดเป้าหมายได้ชดัเจนยิง่ขึน้ เช่น กลุ่มรายได้อาจจะ

เกีย่วขอ้งกบัเกณฑอ์ายแุละอาชพีร่วมกนั 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคของนักท่องเท่ียว 

พฤตกิรรม หมายถงึ กจิกรรมต่างๆ ทีส่ ิง่มชีวีติกระทาํ และบคุคลอืน่สามารถสงัเกตไดห้รอืใชเ้ครื่องมอืวดัได ้

นอกจากน้ีพฤตกิรรมมไิดม้คีวามหมายเฉพาะแต่การแสดงออกทางร่างกายภายนอกเพยีงอย่างเดยีว แต่ยงัรวมถงึการ

กระทาํหรอืกจิกรรมภายใน ไดแ้ก่ ความรูส้กึนึกคดิดว้ย  (โสภา ชพูกุิลชยั. 2521: 2) 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior) หมายถงึ พฤตกิรรมซึง่ผูบ้รโิภคทําการคน้หา การซือ้ การใช ้

การประเมนิผล การใช้สอยผลติภณัฑ์ และการบริการ ซึ่งคาดว่าจะสนองความต้องการของเขา (Schiffman and 

Kanuk, 1994: 5) หรอืหมายถงึ การศกึษาถงึการตดัสนิใจและ การกระทําของผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วกบัการซือ้และการใช้

สนิคา้นกัการตลาดจาํเป็นตอ้งศกึษาและวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคดว้ยเหตุผลหลายประการกล่าวคอื 

1. พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคมผีลต่อกลยทุธก์ารตลาดของธรุกจิ 

2. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวความคดิทางการตลาด (Marketing Concept) ทีว่า่การทาํใหล้กูคา้พงึพอใจ 

ดว้ยเหตุน้ี จงึตอ้งศกึษาถงึพฤตกิรรมผูบ้รโิภค เพื่อจดัสิง่กระตุ้นกลยุทธก์ารกตลาดเพื่อตอบสนองความพงึ

พอใจของผูบ้รโิภคได ้(ศริวิรรณ เสรรีตัน์, พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. 2550)         
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 แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการของแหล่งท่องเท่ียว 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2546) กล่าวถงึ ส่วนประสมการตลาดบรกิารเพื่อสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย

ประกอบดว้ยเครือ่งมอืดงัต่อไปน้ี 

1. ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร (Product) หมายถงึ สิง่ใดสิง่หน่ึงทีนํ่าเสนอแก่ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าและต้องสร้างคุณค่าให้เกดิขึน้ ผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร จะใช้กบัธุรกจิประเภทที่มกีารให้บรกิาร เช่น ธุรกิจ

ท่องเที่ยว ธุรกจิร้านอาหารธุรกจิโรงแรม เป็นต้น ธุรกจิ เหล่าน้ีจะให้บรกิารตามความต้องการของลูกค้าที่มาขอรบั

บรกิาร ซึง่แตกต่างกนไปขึน้อยูก่บัประเภทของธรุกจิเชน่ ธรุกจิรา้นอาหารผลติภณัฑบ์รกิารคอืการใหบ้รกิารอาหารทีใ่ช้

วสัดุในการปรุงที่มคีุณภาพ รสชาติดแีละจดัแต่งภาชนะที่ี่ใส่อาหารให้มสีสีนั สิง่เหล่าน้ีจะช่วยให้การบรกิารมคีุณค่า        

มากขึน้ 

2. ราคา (Price) หมายถึง ต้นทุนทัง้หมดที่ลูกค้าต้องจ่ายในการแลกเปลี่ยนกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการ         

ซึง่รวมถงึระยะเวลาทีใ่ชใ้นการผลติหรอืการใหบ้รกิารค่าจา้งแรงงาน การใชค้วามคดิการสรา้งสรรคน์วตักรรม จํานวน

การผลติ ความยากง่ายในการจดัหาวตัถุดบิ และผลตอบแทนที่ต้องการด้วย สิง่ต่างๆเหล่าน้ีจะนํามาคํานวณต้นทุน         

แลว้กาํหนดราคาที่่เป็นตวัเงนิซึง่ลกูคา้จะตอ้งจา่ยเพือ่แลกกบัผลติภณัฑท์ีต่อ้งการ 

3. ชอ่งทางการจดัจาํหน่าย (Place) เป็นกระบวนการทาํงานทีจ่ะทาํใหส้นิคา้และบรกิารไปสูผู่บ้รโิภค เพื่อให้

ผูบ้รโิภคสนิคา้หรอืบรกิารตามตอ้งการไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็และมคี่าใชจ้่ายในการดําเนินงานทีต่ํ่า ซึง่ช่องทางการจดั

จาํหน่ายจงึมหีลายรูปแบบเช่น การตดิต่อทางโทรศพัท ์การตดิต่อ ณ สถานทีท่ีผู่ค้นนิยม การตดิต่อโดยไม่จํากดัเวลา 

เป็นตน้ 

4. การสง่เสรมิการตลาด (Promotion) หมายถงึ การดําเนินกจิกรรมต่างๆ ทีจู่งใจใหลู้กคา้เขา้มาใช ้บรกิาร

เพื่อให้แน่ใจว่าผู้บรโิภคที่เป็นกลุม่เป้าหมายเขา้ใจและทราบถึงคุณค่าของสนิค้าที่เสนอขายเป็นความพยายามจูงใจ        

ให้เกดิความชอบในสนิค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง การส่งเสรมิการตลาดควรประกอบไปด้วย การโฆษณา          

การประชาสมัพนัธแ์ละการลด แลก แจก แถม 

5. บุคคล (People) หมายถึง บุคคลทัง้หมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในการให้บริการตัง้แต่ต้นจนจบ          

การให้บริการซึ่งรวมถึงพนักงาน ลูกค้าที่มาใช้บริการด้วย นอกจากน้ีธุรกิจบริการนัน้จําเป็นต้องมีการสรรหา            

การคัดเลือก การฝึกอบรมและการจูงใจพนักงาน เช่นในธุรกิจตลาดน้ํา ได้แก่ การมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

ทางดา้นการจดัสรรและดแูลพืน้ทีใ่นตลาดน้ํา เป็นตน้ 

6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ในการให้บรกิารนัน้ต้องมกีารแสดงใหเ้หน็ถึง

คุณภาพหรือคุณค่าของการให้บรกิารโดยผ่านสิง่ที่มองเห็นได้ เช่น ความสะอาด ความรวดเรว็ ความสะดวกสบาย          

รวมไปถงึการมสีถานที ่หรอื อุปกรณ์ทีท่นัสมยัเพือ่เป็นประโยชน์แก่คนทีม่าเดนิตลาดน้ํา  

7. กระบวนการใหบ้รกิาร (Process) เป็นวธิดีําเนินงานขององคก์รเพื่อสนองตอบความต้องการและความ

คาดหวงัของลกูคา้ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

กล่าวว่าการท่องเทีย่วภายในประเทศคอืการเดนิทางของคนไทยและชาวต่างประเทศ(ทีเ่ดนิทางเขา้มาใน

ประเทศไทยแลว้) จากจงัหวกัหน่ึงไปยงัอกีจงัหวดัหน่ึง หรอืจากจงัหวดัทีเ่ป็นถิน่พํานักถาวรไปยงัจงัหวดัอื่นชัว่คราว 

โดยมวีตัถุประสงคท์ีแ่ตกต่างกนัไป แต่ตอ้งไมใ่ชก่ารทาํงานประจาํ เพือ่การศกึษาและไมไ่ดเ้ป็นคนทอ้งถิน่ ทีม่ภีมูลิาํเนา

หรอืทาํงานประจาํหรอืศกึษาอยูท่ีจ่งัหวดัทีเ่ดนิทางไป 

ผูเ้ยีย่มเยอืน คอืบคุคลทีเ่ดนิทางจากสถานทีถ่ิน่พาํนกัถาวรของตนเองไปยงัสถานทีอ่ืน่เป็นการชัว่คราว โดย

มวีตัถุประสงคเ์พื่อการพกัผ่อน เยีย่มญาต ิเพื่อน ศกึษาหาความรู ้การกฬีา ตดิต่อธุรกจิ การประชุมหรอืเพื่อประกอบ

กจิใดๆ โดยมไิด้รบัค่าจ้างในระหว่างเดนิทางดงักล่าว ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคอืผู้เยี่ยมเยอืนที่ค้างคืน        

กบัผูเ้ยีย่มเยอืนทีไ่มค่า้งคนื 
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1.ผู้เยี่ยมเยือนประเภทที่มีการค้างคืนอย่างน้อย 1 คืนในจังหวัดที่เดินทางไปในครัง้นัน้หรือเรียกว่า

นกัท่องเทีย่ว 

2.ผูเ้ยีย่มเยอืนประเภททีไ่มม่กีารคา้งคนืในจงัหวดัทีเ่ดนิทางไปในครัง้นัน้หรอืเรยีกวา่นกัทศันาจร 

นอกจากน้ีการท่องเทีย่ว หมายถึงการเดนิทางเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจ การเดนิทางเพื่อหาความสนุกสนาน 

การเดนิทางเพื่อประชุมสมัมนา การเดนิทางเพื่อการกฬีา การเดนิทางเพื่อการตดิต่อธุรกจิ การเดนิทางเพื่อการศกึษา

หาความรู้ การเดินทางเพื่อการศาสนาตลอดจนเยี่ยมญาติมิตร โดยไม่มีรายได้เกิดขึ้นจากการเดินทางในครัง้นัน้         

กน็บัเป็นการทอ่งเทีย่วทัง้สิน้ (อารณีย ์ววิฒันาภรณ์ : 2546) 

ความรูเ้ก่ียวกบัตลาดน้ํา 

การนําเสนอในส่วนน้ีจะอธบิายถึงความเป็นมาของตลาดน้ําในประเทศไทย ซึ่งจากการทบทวนเอกสาร         

ทีเ่กีย่วขอ้งสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

ราตร ีโตเพ่งพฒัน์. (2543) ไดใ้หค้วามหมายของ ตลาดน้ํา หมายถงึ ทีเ่รยีกแหล่งคา้ขายแลกเปลีย่นสนิคา้

กนัในทอ้งน้ําโดยอาศยัเรอืเป็นพาหนะ แต่เดมิเรยีกกนัตลาดเรอื หรอื ตลาดทอ้งน้ํา และในทีสุ่ดกก็ลายเป็นตลาดน้ํา 

ดงัที่ใช้กนัอยู่ในปจัจุบนัและตลาดน้ํามคีวามสมัพนัธ์กบัวถิีชวีติในอดตีของคนไทย เน่ืองจากสมยัก่อนการคมนาคม

ตดิต่อกนันัน้ เสน้ทางทางน้ําคอืเสน้ทางสญัจรทีส่าํคญัโดยเฉพาะอย่างยิง่บรเิวณทีร่าบลุ่ม ที่มลีกัษณะภูมปิระเทศเป็น

เสมอืนแอ่งน้ํา ตลาดน้ําจงึเป็นตวัอย่างหน่ึงทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความสาํคญัของสายน้ําในวถิชีวีติของคนไทยทีด่ําเนิน

ชวีติและหาเลีย้งชพีดว้ยการเป็นเกษตรเป็นสว่นใหญ่  

 “ตลาดน้ํา” (Floating Market) ในประเทศไทยนัน้มมีาแต่โบราณ นัน่เป็นเพราะเมอืงสยามเป็นเมอืงทีเ่ตม็ไป

ดว้ย แม่น้ําลาํคลอง และการสญัจรเดนิทางกไ็ปดว้ยทางเรอืกนัเป็นสว่นใหญ่ ดงัจะเหน็ไดจ้ากละครไทยเรื่องใดทีท่ําเป็น

แนวยอ้นยคุ กจ็ะเหน็พายเรอืกนั นอกจากน้ี “ตลาดน้ํา” เป็นตลาดในรปูแบบทีก่าํลงัไดร้บัความนิยมอย่างสงู ทัง้สาํหรบั

ผูป้ระกอบการและนกัทอ่งเทีย่ว  เหตุผลทีเ่ป็นอย่างนัน้ นัน่เป็นเพราะตลาดน้ําใหอ้ารมณ์และความรูส้กึแบบ “ยอ้นยุค” 

แสดงใหเ้หน็ถงึวฒันธรรมการใชช้วีติทีย่งัคงความเป็นชวีติดัง้เดมิของทอ้งถิน่นัน้ๆ เอาไวเ้ป็นอยา่งด ีซึง่ทกุวนัน้ีนกัชอ็ป

ทัง้ชาวไทยชาวต่างชาตกิใ็หค้วามนิยมกบัตลาดแนวโบราณแบบน้ีกนัมากขึน้ ดงัจะเหน็ไดจ้ากมตีลาดน้ําทีใ่ดกม็กัจะ

ตอ้งมรีถบสัคนัใหญ่ๆ ทีนํ่ากรุ๊ปทวัรจ์ากต่างประเทศมาลงเป็นจํานวนมากเสมอ กลายเป็นว่าตลาดน้ําของไทยบางแห่ง 

มนีักท่องเที่ยวคนไทยมากกว่าชาวต่างชาติเสยีอีก ยกตวัอย่าง เช่น ตลาดน้ําดําเนินสะดวก และตลาดน้ํา 4 ภาค          

เป็นตน้ (ทีม่าสบืคน้จาก : http://www.crowsmagazine.com/articles_view.php?id=144) 

ข้อมูลของตลาดน้ําขวญัเรียม 

"ตลาดน้ําขวญัเรยีม" เริม่เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่เดอืนมถุินายนปี 2555  แมว้่าตลาดแห่งน้ีจะเป็นตลาดน้ํา

จดัตัง้ ไม่ใช่ตลาดน้ําโบราณของจรงิ แต่กน็ับได้ว่ายงัพอรู้สกึถึงกลิน่อายของวถิีชวีติรมิน้ําแบบไทยๆ อยู่บา้ง เพราะ         

ตวัตลาดตัง้อยู่รมิ "คลองแสนแสบ" ซึ่งเป็นคลองเก่าแก่ มปีระวตัิความเป็นมาอนัยาวนาน และเคยถูกใชเ้ป็นเสน้ทาง

สญัจรคา้ขายกนัมาตัง้แต่ครัง้อดตี ไมไ่ดเ้ป็นตลาดทีส่รา้งอยูบ่นสระทีข่ดุขึน้มาใหม ่เหมอืนตลาดน้ําจดัตัง้แหง่อืน่ๆ 

โดยตลาดน้ําขวญัเรยีมแห่งน้ี ถูกสรา้งขึน้จากแนวคดิทีอ่ยากจะจําลองชวีติของชาวน้ํา เพื่อให้เป็นที่ระลกึ        

แก่คนรุ่นหลงั ให้ได้เรยีนรู้ถึงวถิีชวีติรมิน้ํา ทัง้ภาพพระที่ออกบณิฑบาตรทางเรอื การทอดผ้าป่าทางน้ํา โดยเฉพาะ

ความเป็นมาอนัยาวนานของคลองแสนแสบ ที่อยู่คู่กรุงเทพมหานครมาตัง้แต่ต้นกรุงรตันโกสนิทร์ อกีทัง้ยงัเป็นต้น

กาํเนิดของนิยายรกัอมตะเรือ่ง แผลเก่า ทีม่ตีวัเอกคอื ขวญั กบั เรยีม โศกนาฏกรรมของความรกัทีท่กุคนจดจาํไดด้ ี     

 

วิธีดาํเนินการวิจยั  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื นักท่องเที่ยวชาวไทย และเคยเดนิทางท่องเที่ยวตลาดน้ําขวญัเรยีม             

ซึง่ไมท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

http://www.crowsmagazine.com/articles_view.php?id=144�
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กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทาง หรอื เคยเดนิทางท่องเทีย่วตลาดน้ําขวญัเรยีม 

ซึง่ไมท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน จงึใชก้ารกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยการใชส้ตูรคาํนวณ ระดบัความเชื่อมัน่ที ่

95 % (กลัยา วาณิชย์บญัชา. 2549 : 26) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 385 ตวัอย่างและเก็บตัวอย่างเพิม่อีก 15 

ตวัอย่าง รวมเป็นจาํนวน 400 ตวัอย่าง โดยจะใชก้ารเลอืกสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)  ในการ

คดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง และไปจดัเกบ็แบบสอบถามบรเิวณตลาดน้ําขวญัเรยีม 

วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

จะใช้การเลือกสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเป็นการไปจดัเกบ็ตวัอย่างจาก

นักท่องเที่ยวที่เต็มใจและยินดีให้ขอ้มูลโดยจะทําการแจกแบบสอบถามบรเิวณตลาดน้ําขวญัเรยีม จนครบ ได้กลุ่ม

ตวัอย่าง 400 คน 

 

ผลการวิจยั  

 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลปัจจยัด้านส่วนบุคคล 

เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 และ             

เป็นเพศชาย จาํนวน 110 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.50 

 อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 30-39 ปี จํานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 

รองลงมา คอื ช่วงอายุ 20-29 ปี จํานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.25 รองลงมาคือตํ่ากว่า 20ปี จํานวน 70 คน            

คดิเป็นรอ้ยละ 17.50 อายุ  40-49 ปี จาํนวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.50 และอายุ 50 ปีขึน้ไป จาํนวน 43 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 10.75 

สถานภาพสมรส   พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพโสดจํานวน 254 คน คดิเป็นร้อยละ 

63.50 ผู้ที่มสีถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกนัจํานวน 104 คนคดิเป็นร้อยละ 26.00 และเป็นหย่าร้าง/หม้าย/แยกกนัอยู ่

จาํนวน 42 คน รอ้ยละ 10.50 ตามลาํดบั 

 ระดบัการศกึษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจาํนวน 238 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 59.50 รองลงมา คอื ตํ่ากว่าปรญิญาตร ีจํานวน 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.50 และสงูกว่าปรญิญาตร ีจํานวน            

80 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.00 

 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีายได ้15,001 – 25,000 บาท จํานวน 124 คน 

คดิเป็นร้อยละ 31.00 รองลงมา คอื รายได้ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท จํานวน 108 คน คดิเป็นร้อยละ 27.00 

รายได้ 35,001 – 45,000 บาท จํานวน 59 คน คดิเป็นร้อยละ 14.75รายได้ 25,001-35,000 บาท จํานวน 57 คน          

คดิเป็นรอ้ยละ 14.25 และ 45,001 ขึน้ไป จาํนวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.00 

 อาชพี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน จํานวน 142คน คดิเป็นรอ้ยละ 

35.50 รองลงมา คือ ขา้ราชการ / พนักงานรฐัวิสาหกิจ จํานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25 นักเรียน/นักศึกษา 

จํานวน 82 คน คดิเป็นร้อยละ 20.50 และธุรกจิสว่นตวั/เจา้ของกจิการ/อาชพีอื่นๆ เช่น ลูกจา้ง แม่บา้น เกษียณอายุ 

จาํนวน 63 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.75  

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวตลาดน้ําขวญัเรียม ของนักท่องเท่ียวชาวไทย  

ผลการวเิคราะหข์อ้มูลดา้นปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาด

น้ําขวญัเรยีม ของนักท่องเทีย่วชาวไทย โดยรวมพบว่านักท่องเทีย่วมปีจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร มคีวาม

คดิเหน็ในระดบัด ีโดยมค่ีาเฉลีย่รวมเทา่กบั 3.93 และมสีว่นเบีย่งเบนมาตรฐานรวมเทา่กบั 0.390 เมือ่พจิารณารายดา้น

แล้วเป็นไปในทางเดยีวกนัและมคีวามคดิเหน็สอดคล้องกนั คอื นักท่องเที่ยวมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัปจัจยัด้านส่วน
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ประสมทางการตลาดบริการ ในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางจัด

จาํหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพและดา้นกระบวนการ มคีวามคดิเหน็ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่ 4.08, 

3.64, 3.95, 3.94, 3.93, 4.05 และ 3.93 ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเท่ียว ของนักท่องเท่ียวชาวไทยในตลาดนํ้าขวญั

เรียมและแนวโน้มการกลบัมาท่องเท่ียวซํา้ 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วตลาดน้ําขวญัเรยีม พบวา่ 

จํานวนความถี่ในการมาท่องเทีย่ว ตลาดน้ําขวญัเรยีม (ครัง้/ปี) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.14 หรอืเท่ากบั 3 ครัง้  

โดยจํานวนครัง้ทีเ่คยเดนิทางมาท่องเที่ยวมากทีสุ่ดคอื 20 ครัง้และจํานวนครัง้ทีเ่คยเดนิทางมาท่องเทีย่วน้อยทีสุ่ดคอื          

1 ครัง้ 

จํานวนเงนิที่ใช้จ่ายในการมาท่องเที่ยว โดยเฉลี่ยต่อท่านในการท่องเที่ยวตลาดน้ําขวญัเรยีม (บาท/ครัง้)           

มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 611.67 หรอืเท่ากบั 612 บาท โดยจํานวนเงนิที่ใชจ้่ายในการมาท่องเทีย่วมากทีสุ่ดคอื 2,000 บาท

และจาํนวนเงนิทีใ่ชจ้า่ยในการมาทอ่งเทีย่วน้อยทีส่ดุคอื 100 บาท 

แนวโน้มเดินทางกลับมาท่องเที่ยวตลาดน้ําขวัญเรียม พบว่า นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเดินทางกลบัมา

ท่องเที่ยวตลาดน้ําขวัญเรียม มีแนวโน้มกลับมา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม             

เทา่กบั 0.843 

การแนะนําให้ผู้อื่นมาเที่ยวตลาดน้ําขวญัเรยีม มแีนวโน้มแนะนํา โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.78 และมีส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐานรวมเทา่กบั 0.827 

 

                สรปุผลทดสอบสมมติฐาน 

    ตาราง 1  สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ 
จาํนวนครัง้ใน

การมาท่องเท่ียว 

ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 

ต่อครัง้ 

แนวโน้มเดิน 

ทางกลบัมา 

แนะนําให้ผูอื้น่ 

มาเท่ียว 

สมมติฐานข้อท่ี 1 : ลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย  เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมี พฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดน้ําขวญัเรียม แตกต่างกนั 

- เพศ 
 

- อายุ 
 

- สถานภาพสมรส 

 

- ระดบัการศกึษา 

 

- อาชพี 
 

- รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

 

 

                                       
 

                                       
 

                                       
 

                                       
 

                                       
 

                                       
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                     =   เป็นไปตามสมมตฐิาน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

                                =   ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิาน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตาราง 1  (ต่อ) 

 

ตวัแปรอิสระ 
จาํนวนครัง้ใน

การมาท่องเท่ียว 

ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 

ต่อครัง้ 

แนวโน้มเดิน 

ทางกลบัมา 

แนะนําให้ผูอื้น่ 

มาเท่ียว 

สมมติฐานข้อท่ี 2 : ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการท่องเท่ียว

ตลาดน้ําขวญัเรียมของนักท่องเท่ียวชาวไทย 

- ดา้นผลติภณัฑแ์ละ

บรกิาร 

- ดา้นราคา  

- ดา้นสง่เสรมิการตลาด 

- ดา้นชอ่งทางการจดั

จาํหน่าย 

- ดา้นบคุลากร 

- ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ 

- ดา้นกระบวนการ

ใหบ้รกิาร 

 

 

                                      
 

                                                  

                                      
 

                                      
 

                                      
 

                                      
   

                                      

    
 

   
                       

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

                                     =   เป็นไปตามสมมตฐิาน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

                                =   ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิาน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

สรปุผลและอภิปรายผล  

 ผลจากการวจิยัเกีย่วกบั ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดน้ํา

ขวญัเรยีม ของนกัท่องเทีย่วชาวไทย มปีระเดน็สาํคญัทีส่ามารถนํามาอภปิรายผล 3สว่นไดด้งัน้ี 

 ส่วนท่ี  1 จากการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นลกัษณะสว่นบคุคลพบวา่ นกัทอ่งเทีย่ว จาํนวน 400 คน สว่นใหญ่เป็น

เพศหญงิ อาย ุ30-39 ปี สถานภาพสมรสโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน  รายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืนสว่นใหญ่มรีายได ้15,001 – 25,000 บาท ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิสาลกัษณ์ ทองสุก (2552) ศกึษาเรื่อง 

ปจัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่า

นักท่องเทีย่วทีม่าท่องเทีย่วทีต่ลาดนครชยัศร ีส่วนมากเป็นเพศหญงิ มอีายุ 30-39 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษา

ระดบัปรญิญาตร ีและสว่นใหญ่มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน  

1. วเิคราะหด์า้นเพศ พบว่า นักท่องเทีย่วทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดน้ําขวญัเรยีม 

ดา้นจาํนวนครัง้ทีม่าท่องเทีย่ว ,ค่าใชจ้า่ยในการมาทอ่งเทีย่ว,แนวโน้มเดนิทางกลบัมาท่องเทีย่ว และการแนะนําใหผู้อ้ื่น

มาเทีย่วไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากการเดนิทางมาท่องเทีย่วตลาดน้ําขวญัเรยีม มคีวามสะดวกเขา้ถงึไดส้ะดวก สามารถ

เลอืกเดนิทางไดห้ลายเสน้ทาง นอกจากน้ียงัไดส้มัผสัวถิชีวีติแบบดัง้เดมิ มสีนิค้าและบรกิารทีห่ลายหลายประเภทให้

เลือกซื้อ และมีกิจกรรมที่น่าสนใจจํานวนมากให้กับนักท่องเที่ยว จึงเหมาะสําหรับทัง้เพศหญิงและเพศชาย               

ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ สาธิดา คงสนทนา (2556) ศึกษาเรื่องปจัจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ

นกัท่องเทีย่วชาวไทยในตลาดน้ําบางน้ําผึง้ จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า นักท่องเทีย่วทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรม
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ด้าน ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ในการซื้อสนิค้าในตลาดน้ําบางน้ําผึ้งและด้านเจตนาในกลบัมาท่องเที่ยวในอนาคต         

ไมแ่ตกต่างกนั  

2. วเิคราะหด์า้นอายุ พบว่านักท่องเทีย่วทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดน้ําขวญัเรยีม 

ดา้นค่าใชจ้่ายในการมาท่องเทีย่วแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิสาลกัษณ์ ทองสุข (2552) ทําการศกึษา

เรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม พบว่า 

นกัท่องเทีย่วทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ

อารณีย ์ววิฒันาภรณ์ (2546) ทําการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วไทยใน

จงัหวดัราชบุร ีซึง่พบว่า นกัท่องเทีย่วทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการท่องเทีย่วในจงัหวดัราชบุร ีด้านค่าใช้จ่าย        

ในการมาท่องเทีย่วแตกต่างกนั แต่ในส่วนพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดน้ําขวญัเรยีม ด้านแนวโน้มเดนิทางกลบัมา

ท่องเทีย่ว และการแนะนําใหผู้อ้ื่นมาเทีย่ว พบว่าแมอ้ายุนกัท่องเทีย่วจะแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการท่องเที่ยว

ดา้นกลบัมาและการแนะนําท่องเทีย่วไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณัฐทนีิ รวยสาํราญ (2553) ศกึษา

เรื่องความคาดหวงัและการรบัรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มต่ีอแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง 

จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านกลบัมาและ         

การแนะนําทอ่งเทีย่วไมแ่ตกต่างกนั 

3. วิเคราะห์ด้านสถานภาพสมรส พบว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ

ท่องเทีย่วตลาดน้ําขวญัเรยีม ดา้นจาํนวนครัง้ทีม่าท่องเทีย่วไม่แตกต่างกนั และค่าใชจ้า่ยในการมาทอ่งเทีย่วแตกต่างกนั 

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เดชา จริวฒัน์สถติย ์(2549) ทาํการศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคที่

ตลาดน้ําตลิ่งชนั พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรส แตกต่างกนัมีพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้

แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิสาลกัษณ์ ทองสุข (2552) ทําการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม

การท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในตลาดนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม พบว่านักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่ว

ตลาดนครชยัศร ีทีม่สีถานภาพสมรส แตกต่างกนัมผีลต่อจํานวนครัง้ทีเ่คยมาท่องเทีย่ว และงบประมาณในการใชจ้่าย 

ในการท่องเที่ยวแตกต่างกนั แต่ในส่วนพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน้ําขวญัเรียม ด้านแนวโน้มเดินทางกลบัมา

ท่องเที่ยว พบว่าแม้สถานภาพสมรสของนักท่องเที่ยวจะแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการท่องเที่ยวด้านกลบัมา         

ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ณัฐทนีิ รวยสําราญ (2553) ศกึษาเรื่องความคาดหวงัและการรบัรู้ของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า 

นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านกลับมาไม่แตกต่างกัน            

โดยพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน้ําขวัญเรียม ด้านการแนะนําให้ผู้อื่นมาเที่ยว พบว่าแม้สถานภาพสมรสของ

นกัท่องเทีย่วจะแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการท่องเทีย่วดา้นการแนะนําท่องเทีย่วไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ ณัฐทนีิ รวยสําราญ (2553) ศกึษาเรื่องความคาดหวงัและการรบัรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มต่ีอ

แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มสีถานภาพสมรส

แตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วดา้นกลบัมาและการแนะนําท่องเทีย่วแตกต่างกนั เน่ืองจากไม่ว่าจะเป็น

สถานภาพโสด สมรส กส็ามารถมเีวลาทอ่งเทีย่วไดไ้มแ่ตกต่างกนัซึง่ผลจากการไปเกบ็แบบสอบถามพบว่ามทีัง้คนโสด

และคนทีม่คีรอบครวัมาท่องเทีย่วอยู่พอสมควรไม่แตกต่างกนั 

 4. วเิคราะห์ดา้นการศกึษา พบว่า นักท่องเที่ยวทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการท่องเทีย่ว

ตลาดน้ําขวญัเรยีม ดา้นจํานวนครัง้ทีม่าท่องเทีย่วไม่แตกต่าง และค่าใชจ้่ายในการมาท่องเทีย่วแตกต่างกนั เน่ืองจาก

ตลาดน้ําขวญัเรยีม ถอืเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่สี ิง่ดงึดูดใจหลายดา้น มสีนิคา้และบรกิารหลากหลาย ทําใหน้ักท่องเทีย่ว

ไม่ว่าจะมกีารศกึษาระดบัไหนกส็ามารถเลอืกซื้อสนิค้าได้ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิสาลกัษณ์ ทองสุข (2552)  

ทําการศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดนครชัยศรี จงัหวัด

นครปฐม พบวา่ นกัทอ่งเทีย่วทีม่รีะดบัการศกึษา แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมดา้นจํานวนครัง้ทีม่าท่องเทีย่ว และค่าใชจ้่าย
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โดยเฉลีย่ต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั แต่ในส่วนพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดน้ําขวญัเรยีม ด้านแนวโน้มเดนิทางกลบัมา

ท่องเที่ยว และการแนะนําให้ผู้อื่นมาเที่ยว พบว่าแม้ระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวจะแตกต่างกันมีแนวโน้ม

พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านกลบัมาและการแนะนําท่องเที่ยวไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ณัฐทินี          

รวยสําราญ (2553) ศกึษาเรื่องความคาดหวงัและการรบัรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีแนวโน้ม

พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วดา้นกลบัมาและการแนะนําท่องเทีย่วไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบักบังานวจิยัของ สาธดิา 

คงสนทนา (2556) ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วชาวไทยในตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง 

จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า ระดบัการศึกษาไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านเจตนาในกลบัมา

ท่องเทีย่วตลาดน้ําบางน้ําผึง้ในอนาคต 

 5. วเิคราะหด์า้นอาชพี พบว่า นักท่องเทีย่วทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการท่องเทีย่วตลาดน้ําขวญั

เรยีม ด้านจํานวนครัง้ที่มาท่องเที่ยวไม่แตกต่างกนั และค่าใช้จ่ายในการมาท่องเที่ยวแตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบั

งานวจิยัของ สาธดิา คงสนทนา (2556) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วชาวไทย

ในตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า อาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการท่องเทีย่วดา้นจาํนวนครัง้

ทีม่าท่องเทีย่ว และดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ เน่ืองจากอาชพีที่แตกต่างกนัย่อมก่อให้เกดิรายไดท้ี่ต่างกนั ทําให้

ความสามารถในการซือ้ และจํานวนครัง้ทีม่าท่องเทีย่วแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เดชา จริวฒัน์สถติย ์

(2549) ทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บริโภคที่ตลาดน้ําตลิ่งชนั พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพ

แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมดา้นจาํนวนครัง้ทีม่าท่องเทีย่วและจาํนวนค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการเดนิทางมาท่องเทีย่ว

ทีต่ลาดน้ําตลิง่ชนั แตกต่างกนั แต่ในส่วนพฤตกิรรมการท่องเที่ยวตลาดน้ําขวญัเรยีม ด้านแนวโน้มเดนิทางกลบัมา

ท่องเที่ยว และการแนะนําให้ผู้อื่นมาเที่ยว พบว่าอาชีพของนักท่องเที่ยวจะแตกต่างกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมการ

ท่องเทีย่วดา้นกลบัมาและการแนะนําท่องเทีย่วไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐัทนีิ รวยสาํราญ (2553) 

ศึกษาเรื่องความคาดหวงัและการรบัรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน้ํา        

บางน้ําผึ้ง จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มอีาชีพแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน

กลบัมาและการแนะนําทอ่งเทีย่วไมแ่ตกต่างกนั 

 6. วเิคราะห์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน พบว่า นักท่องเที่ยวที่มรีายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนัพฤติกรรมการ

ท่องเทีย่วตลาดน้ําขวญัเรยีม ดา้นจาํนวนครัง้ทีม่าท่องเทีย่วไม่แตกต่างกนั และค่าใชจ้่ายในการมาท่องเทีย่วแตกต่างกนั  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ สาธิดา คงสนทนา (2556) ศึกษาเรื่องปจัจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสมัพนัธ์กับ

พฤตกิรรมการท่องเทีย่วดา้นกลุ่มบุคคลทีร่่วมเดนิทาง และดา้นจุดประสงคใ์นการท่องเทีย่ว เน่ืองจากรายไดท้ีแ่ตกต่าง

กนัส่งผลถึงความสามารถในการพาผู้อื่นให้ร่วมเดินทางมาตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง และกําหนดจุดประสงค์ในการมา

ท่องเที่ยวแตกต่างกนัตามระดบัรายได้ของนักท่องเที่ยว และสอดคล้องกบังานวจิยัของ นิสาลกัษณ์ ทองสุข (2552) 

ทําการศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดนครชัยศรี จงัหวัด

นครปฐม พบว่า นักท่องเที่ยวที่มรีะดบัรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤติกรรมด้านจํานวนครัง้ที่มาท่องเที่ยว  

และค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ในการมาท่องเที่ยวแตกต่างกนัเน่ืองจากนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูงอาจจะทําให้มี

งบประมาณในการใช้จ่ายสูงกว่าคนที่มรีะดบัรายได้ที่น้อยกว่าแต่ในส่วนพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน้ําขวญัเรยีม 

ดา้นแนวโน้มเดนิทางกลบัมาท่องเทีย่ว และการแนะนําใหผู้อ้ื่นมาเทีย่ว พบว่ารายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ของนักท่องเทีย่วจะ

แตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วดา้นกลบัมาและการแนะนําท่องเทีย่วไม่แตกต่างกนัเน่ืองจากสนิคา้ส่วน

ใหญ่กเ็ป็นสนิคา้ทีบ่รโิภคในชวีติประจําวนัโดยมทีัง้สนิคา้อุปโภค บรโิภค ทําให้ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางมาท่องเทีย่ว

ไม่ได้มากนัก ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ณัฐทินี รวยสําราญ (2553) ศึกษาเรื่องความคาดหวงัและการรบัรู้ของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า 
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นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านกลบัมาและการแนะนํา

ท่องเทีย่วไม่แตกต่างกนั  

               ส่วนท่ี 2  ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน้ํา             

ขวญัเรยีม ของนกัท่องเทีย่วชาวไทย โดยแยกออกเป็นสมมตฐิานย่อย 7 สมมตฐิาน ดงัน้ี 

 1. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารเกีย่วกบัปจัจยัดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นแนวโน้มเดนิทาง

กลบัมาท่องเทีย่ว และการแนะนําใหผู้อ้ื่นมาเทีย่ว  พบว่าปจัจยัดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การทอ่งเทีย่วดา้นแนวโน้มพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วดา้นกลบัมาและการแนะนําใหผู้อ้ืน่มาเทีย่ว เน่ืองจากการมาทีต่ลาด

น้ําขวญัเรยีมไดร้บับรกิารหรอืกจิกรรมและสนิคา้ทีต่อ้งการทาํใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่วไดจ้งึ

ทําให้นักท่องเทีย่วมแีนวโน้มในการเดนิทางกลบัมาท่องเที่ยวอกี ซึง่สอดคลอ้งกบักบังานวจิยัของ สาธดิา คงสนทนา 

(2556) ศกึษาเรื่องปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง จงัหวดั

สมทุรปราการ พบวา่ ปจัจยัดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วดา้นเจตนาในกลบัมา

ท่องเทีย่วตลาดน้ําบางน้ําผึง้ในอนาคต         

 2. ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการเกี่ยวกับปจัจัยด้านราคามีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวด้านแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านกลบัมาและการแนะนําให้ผู้อื่นมาเที่ยว เน่ืองจากการที่สามารถ

ต่อรองราคาสนิค้ากบัพ่อค้า/แม่ค้าที่ตลาดน้ําขวญัเรียมได้จงึทําให้ได้รบัราคาที่เหมาะสมกบัคุณภาพสนิค้าจงึส่งผล         

ทําให้นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มในการเดินทางกลบัมาท่องเที่ยวอีกและยงัแนะนําให้คนที่รู้จกัมาตลาดน้ําด้วยกนัอีก           

ซึง่สอดคล้องกบักบังานวจิยัของ สาธดิา คงสนทนา (2556) ศกึษาเรื่องปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ

นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยในตลาดน้ําบางน้ําผึง้ จงัหวดัสมทุรปราการ พบวา่ ปจัจยัดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การทอ่งเทีย่วดา้นเจตนาในกลบัมาทอ่งเทีย่วตลาดน้ําบางน้ําผึง้ในอนาคต 

3.  ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารเกีย่วกบัปจัจยัดา้นส่งเสรมิการตลาด ดา้นแนวโน้มเดนิทาง

กลบัมาท่องเทีย่ว และการแนะนําใหผู้อ้ื่นมาเทีย่ว พบว่าปจัจยัดา้นส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ท่องเที่ยวดา้นแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเทีย่วด้านกลบัมาและการแนะนําท่องเที่ยว  ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 

ประทุมวรรณ เรืองวิริยะรัตน์ (2556) ปจัจัยด้านแรงจูงใจและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม             

การทอ่งเทีย่วตลาดเพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัดา้น

สง่เสรมิการตลาด มผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ของนักท่องเทีย่วชาวไทย 

ในดา้นการเดนิทางกลบัมาทอ่งเทีย่วอกีครัง้ 

4. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารเกี่ยวกบัปจัจยัด้านช่องทางการจดัจําหน่ายมีความสมัพนัธ ์              

ในทศิทางเดยีวกนักบัพฤตกิรรมการท่องเทีย่วดา้นค่าใชจ้่ายทีม่าท่องเทีย่วตลาดน้ําขวญัเรยีมของนกัท่องเทีย่วชาวไทย 

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนิสาลกัษณ์ ทองสขุ (2552) ทาํการศกึษาเรือ่ง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม โดยพบว่าปจัจยัที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมคีวามสมัพนัธ ์          

ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่ากบัในดา้นค่าใชจ้่ายทีม่าท่องเทีย่วตลาดนครชยัศร ี อกีซีง่เป็นไปได้ว่า หากการเขา้ถึง

ไดม้ากหรอืเดนิทางสะดวกหรอืมปีจัจยัดา้นช่องทางการจดัจําหน่ายเพิม่ขึน้ จะทําใหด้า้นค่าใชจ้่ายในการมาท่องเทีย่ว

ตลาดน้ําขวญัเรยีม (บาท/ครัง้)จะเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง นัน่หมายถงึ นักท่องเทีย่วมคีวามคดิเหน็ว่าในการเดนิทาง

มาท่องเที่ยวตลาดน้ําขวัญเรียม ในแต่ละครัง้ที่มีความสะดวกสบายต่อการเดินทางหรือมีที่จอดรกอย่างเพียงพอ            

จะสง่ผลใหก้ารใชจ้า่ยในการมาทอ่งเทีย่วตลาดมากเมือ่เจอสนิคา้ทีน่่าสนใจ หรอืมกีจิกรรมทีต่อ้งการ เป็นตน้ แต่ในสว่น

พฤติกรรมการท่องเทีย่วตลาดน้ําขวญัเรยีม ด้านแนวโน้มเดนิทางกลบัมาท่องเที่ยว และการแนะนําให้ผูอ้ื่นมาเที่ยว 

พบว่าปจัจัยด้านช่องทางการจดัจําหน่ายมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านแนวโน้มพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวด้านกลบัมาและการแนะนําท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ประทุมวรรณ เรอืงวิรยิะรตัน์ (2556) 

ปจัจัยด้านแรงจูงใจและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดเพลินวาน จังหวัด
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ประจวบคีรีขนัธ์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัด้านช่องทางการจดัจําหน่ายมีผลต่อ

พฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดเพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ของนักท่องเทีย่วชาวไทยในดา้นการเดนิทางกลบัมา

ท่องเทีย่วอกีครัง้ 

5. ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารเกีย่วกบัปจัจยัดา้นบคุลากรดา้นแนวโน้มเดนิทางกลบัมาท่องเทีย่ว 

และการแนะนําให้ผูอ้ื่นมาเที่ยว  พบว่าปจัจยัด้านบุคลากร มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านแนวโน้ม

พฤตกิรรมการท่องเทีย่วดา้นกลบัมาและการแนะนําใหผู้อ้ื่นมาเทีย่ว เน่ืองจากการที ่พ่อคา้/แม่คา้ทีต่ลาดน้ําขวญัเรยีม          

มีอัธยาศัยดี แต่งกาย สะอาด และสุภาพเรียบร้อย รวมถึงเจ้าหน้าที่ของตลาดน้ําคอยให้คําแนะนําช่วยเหลือ               

แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี จึงส่งผลทําให้

นักท่องเที่ยวมแีนวโน้มในการเดนิทางกลบัมาท่องเที่ยวอกีและยงับอกต่อให้ผู้อื่นที่รู้จกัมาท่องเที่ยวที่ตลาดน้ําด้วย               

ซึง่สอดคล้องกบักบังานวจิยัของ สาธดิา คงสนทนา (2556) ศกึษาเรื่องปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ปจัจัยด้านบุคลากร มีความสมัพนัธ์กับ

พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วดา้นเจตนาในกลบัมาทอ่งเทีย่วตลาดน้ําบางน้ําผึง้ในอนาคต 

6. ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารเกีย่วกบัปจัจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง

เดยีวกนักบัพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านจํานวนครัง้ที่เคยมาท่องเที่ยวตลาดน้ําขวญัเรยีมของนักท่องเทีย่วชาวไทย

,ดา้นแนวโน้มเดนิทางกลบัมาท่องเทีย่ว และการแนะนําใหผู้อ้ื่นมาเที่ยว ตลาดน้ําขวญัเรยีม นัน่คอืปจัจยัดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ เพิม่ขึน้ จะทาํใหจ้าํนวนครัง้ทีเ่คยมาท่องเทีย่วตลาดน้ําขวญัเรยีมของนกัท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ในระดบัตํ่ามาก 

นัน่หมายถงึ นกัท่องเทีย่วมคีวามคดิเหน็ว่าในการเดนิทางมาท่องเทีย่วตลาดน้ําขวญัเรยีม ในแต่ละครัง้ทีม่าท่องเทีย่ว           

มกีารจดับรกิารทีน่ัง่พกัใหแ้ก่นกัท่องเทีย่วอย่างทัว่ถงึหรอืมสีิง่อาํนวยความสะดวกต่างๆอย่างเพยีงพอต่อความตอ้งการ 

ยอ่มจะสง่ผลต่อการเดนิทางมาทอ่งเทีย่วดา้นจาํนวนครัง้มากเชน่กนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรวรรณ ธรรมตัง้มัน่ 

(2547) โดยศึกษาเรื่องปจัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดน้ําวัดไทร              

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

7. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารเกี่ยวกบัปจัจยัด้านกระบวนการให้บรกิาร มีความสมัพนัธ ์                

ในทศิทางเดยีวกนักบัพฤตกิรรมการท่องเที่ยวดา้นจํานวนครัง้ทีเ่คยมาท่องเทีย่วตลาดน้ําขวญัเรยีมของนักท่องเทีย่ว

ชาวไทย,ดา้นแนวโน้มเดนิทางกลบัมาท่องเทีย่ว และการแนะนําใหผู้อ้ื่นมาเทีย่ว ตลาดน้ําขวญัเรยีม นัน่คอืปจัจยัดา้น

กระบวนการให้บรกิาร เพิม่ขึ้น จะทําให้จํานวนครัง้ที่เคยมาท่องเที่ยวตลาดน้ําขวญัเรยีมของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น               

ในระดบัตํ่ามาก นัน่หมายถึง นักท่องเทีย่วมคีวามคดิเหน็ว่าในการเดนิทางมาท่องเที่ยวตลาดน้ําขวญัเรยีม ถ้าได้รบั

ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิารแต่ละรา้นรวมถงึ บรกิารทีไ่ดร้บัโดยรวมจากการมาเทีย่วตลาดน้ําขวญัเรยีมเป็นไปตาม

ความคาดหวงั ในแต่ละครัง้ที่มาท่องเที่ยว ย่อมจะส่งผลต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวด้านจํานวนครัง้มากขึ้นด้วย                

และถ้านักท่องเทีย่วไดร้บับรกิารตามทีค่าดหวงัแลว้หรอืสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเทีย่วไดจ้งึทําให้

นกัท่องเทีย่วมแีนวโน้มในการเดนิทางกลบัมาท่องเทีย่วอกีและยงัมแีนวโน้มในการแนะนําบอกต่ออกีดว้ย ซึง่สอดคลอ้ง

กบัแนวความคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552) ทีก่ล่าวว่ากระบวนการ ( Process) เป็นกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัระเบยีบวธิกีารและงานปฏบิตัิในด้านการบรกิาร เป็นขัน้ตอนในการให้บริการอย่างมปีระสทิธภิาพ ที่ซึ่งนําเสนอ

ใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารเพื่อมอบการใหบ้รกิารอย่างถูกต้องรวดเรว็  และความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้ ซึง่จะพจิารณาจากการ

ใหบ้รกิารนัน้ โดยใชเ้ครือ่งมอืหรอืพนกังานเป็นกุญแจสาํคญั 

 ส่วนท่ี  3 พฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดน้ําขวญัเรยีมของนกัท่องเทีย่วชาวไทย 

จากการศึกษาข้อมูลกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน้ําขวัญเรียมของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า 

นกัท่องเทีย่วสว่นใหญ่มจีาํนวนครัง้ทีเ่คยเดนิทางมาท่องเทีย่วทีต่ลาดน้ําขวญัเรยีม มคี่าเฉลีย่ประมาณ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.14  ครัง้ ส่วนจํานวนเงนิทีใ่ชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อท่านในการท่องเทีย่วตลาดน้ําขวญัเรยีม (บาท/ครัง้) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

611.67 บาท ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเดชา จริวฒัน์สถติย ์(2549) ศกึษาเรื่องพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค
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ทีต่ลาดน้ําตลิง่ชนั ทีพ่บวา่จาํนวนครัง้ทีม่าซือ้สนิคา้โดยเฉลีย่ 3.9 ครัง้ จํานวนเงนิทีใ่ชใ้นการท่องเทีย่วต่อครัง้ 504.34 

บาท นกัท่องเทีย่วสว่นใหญ่จะกลบัมาท่องเทีย่วอกีซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรวรรณ ธรรมตัง้มัน่ (2547) โดยศกึษา

เรื่องปจัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดน้ําวัดไทร เขตจอมทอง 

กรุงเทพมหานคร พบว่านกัท่องเทีย่วสว่นใหญ่กลบัมาท่องเทีย่วอกีแน่นอน 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป  

1. ในการวิจยัครัง้ต่อไป ควรมีการสมัภาษณ์เชิงลึก หรือเพิ่มตัวแปรอสิระที่ใช้ในการศึกษามากขึ้น เช่น 

ปจัจยัดา้นจติวทิยา รปูแบบการดาํเนินชวีติ เป็นตน้ ซึง่หากนําตวัแปรดงักล่าวมาทําการศกึษา จะทําใหท้ราบถงึปจัจยั

หรอืความตอ้งการดา้นอืน่ๆ ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วตลาดน้ําขวญัเรยีมของนกัทอ่งเทีย่ว 

2. ควรทําการศกึษาเปรยีบเทยีบการจดัการท่องเที่ยวของตลาดน้ําแห่งอื่นๆที่มลีกัษณะใกล้เคยีงกนัเช่น

ตลาดน้ําอมัพวา ตลาดน้ําบางน้ําผึง้ ตลาดน้ําตลิง่ชนั เป็นตน้ เพือ่ศกึษาถงึจดุเด่น ขอ้แตกต่างของแต่ละแห่งแลว้นําผล

มาปรบัปรุงตลาดน้ําขวญัเรยีมใหด้ยีิง่ขึน้ 

3. ทําการศกึษาเกีย่วกบัความต้องการของนกัท่องเทีย่ว ทีม่ต่ีอการพฒันากจิกรรมทางดา้นการท่องเทีย่ว

ภายในตลาดน้ําขวญัเรยีม 

4. นํากรอบของงานวจิยัน้ีไปใชศ้กึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วของนกัทอ่งเทีย่วใน

แหล่งท่องเทีย่วอื่นๆ เพื่อนําผลทีไ่ดม้าปรบัปรุงและพฒันาการท่องเทีย่วใหด้ขี ึน้ 

 

กิตติกรรมประกาศ  

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงดว้ยด ีดว้ยความกรุณาและความช่วยเหลอืเป็นอย่างดยีิง่จาก อาจารย ์ดร.ธน

ภูมิ อติเวทิน ที่กรุณาสละเวลาให้ความอนุเคราะห์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ให้คําแนะนํา ข้อเสนอแนะที่ดี แนะ

แนวความคิด ตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อนํามาปรับปรุงจนได้สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์น้ี  ขอกราบ

ขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ไพบูลย์ อาชารุง่โรชน์ และ อาจารย์ จิตอุษา ขนัทอง ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็น

ผูเ้ชีย่วชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมอืของแบบสอบถามรวมถงึเป็นคณะกรรมการสอบสารนิพนธแ์ละใหค้ําแนะนําใน

การทําวิจยัในครัง้น้ี  ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ในโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านที่ได้ให้ความ

ชว่ยเหลอื อบรม สัง่สอน แก่ผูว้จิยั อกีทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมาและขอขอบคุณเจา้หน้าทีโ่ครงการบรหิารธุรกจิ

มหาบณัฑติทุกท่านทีไ่ดใ้หค้าํแนะนําและช่วยเหลอื อาํนวยความสะดวกเป็นอย่างดมีาโดยตลอดระยะเวลาในการศกึษา

ของผูว้จิยั 
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