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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้นี้เพื่อศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยศกึษากรณี ตลาดน ้าบางน ้าผึ้ง 
จงัหวดัสมุทรปราการ มวีตัถุประสงค์1)เพื่อศกึษาลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน อาชพี และสถานภาพ 2) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วทีม่ตี่อการท่องเทีย่ว
ตลาดน ้าบางน ้าผึง้ จงัหวดัสมุทรปราการ 3) เพื่อเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วทีม่าท่องเทีย่ว
ตลาดน ้าบางน ้าผึ้ง จงัหวดัสมุทรปราการ มลีกัษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัการวิจยัครัง้นี้ได้ใช้กลุ่ม
ตวัอยา่งคอื นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางมาทอ่งเทีย่วตลาดน ้าบางน ้าผึง้ จงัหวดัสมทุรปราการ อายุตัง้แต่ 15 
ปีขึน้ไป จ านวน 400 คน โดยเครือ่งมอืทีใ่ชค้อื แบบสอบถาม โดยมาประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS 
โดยใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน t-test และการ
วเิคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) 

ผลการศกึษาพบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 270 คนมีช่วงอายุอยู่ใน
ระหว่าง 21 – 30 ปี มากทีส่ดุ จ านวน 257 คน มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตรมีากทีสุ่ดจ านวน  329 คน มี
อาชพี อื่นๆ ไม่ได้ระบุ มากที่สุด จ านวน 191 คน มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน15 ,001 – 20,000 บาท และ มี
สถานภาพ โสด มากทีส่ดุ จ านวน 284 คน   
 ส าหรบัผลการประเมนินักท่องเทีย่วชาวไทย ทีม่ตี่อตลาดน ้าบางน ้าผึง้ จงัหวดัสมุทรปราการโดยรวม  
อยูใ่นระดบัมากเมือ่พจิารณาแยกเป็นรายดา้นพบว่า ผลประเมนิระดบัความพงึพอใจดา้นสถานทีท่่องเทีย่ว อยู่
ในระดบัมาก ผลประเมนิระดบัความพงึพอใจดา้นประชาชนทอ้งถิน่ อยู่ในระดบัมาก ผลประเมนิระดบัความพงึพอใจ
ด้านร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม อยู่ในระดับมาก ผลประเมินระดับความพึงพอใจด้านการให้บริการของ 
หน่วยงานภาครฐั  อยูใ่นระดบั มาก 
 
ค าส าคญั: ความพงึพอใจ ,ประชากร 
 
 
 



ABSTRACT 

This research is to study the subject Satisfaction of Thai tourists: a case study Bang 
Namphueng Floating Market Samut Prakan Province The objectives are 1) to study demographic 
characteristics such as gender, age, education level Average monthly income, occupation, and status. 
2) To study the satisfaction of tourists towards tourism in Bang Nam Phueng floating market. 3) to 
compare the satisfaction of tourists visiting Bang Nam Phueng floating market. Samut Prakan 
Province There are different demographic characteristics. This research uses samples. Thai tourists 
visiting Bang Nam Phueng floating market Samut Prakan Province, aged over 15 years, 400 people. 
The instrument used was a questionnaire and processed with SPSS software using statistics for data 
analysis, including frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and analysis. Variance 
(ANOVA) 

The results showed that most of the 270 respondents were male, with the age range between 
21 - 30 years, the most being 257 people with the highest bachelor degree level, 329 people could 
not have any other occupation. The most specified are 191 people with an average monthly income of 
15,001 - 20,000 baht and having the most single status of 284 people. 

For the evaluation of Thai tourists Towards the Bang Namphueng floating market Samut 
Prakan Province as a whole Is at a high level when considering in separate aspects, found that The 
results of the tourist satisfaction assessment At a high level The result of the evaluation of the 
satisfaction of the local people. At a high level Store satisfaction assessment results Restaurant and 
drink At a high level The result of service satisfaction assessment of Government agencies are at a 
high level. 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

เป็นทีท่ราบกนัดอียู่แลว้ว่าการท่องเทีย่วนัน้เป็นอุตสาหกรรมส าคญัทีส่รา้งรายไดใ้หป้ระเทศไทยเป็น
อยา่งมากอนัเนื่องจากการทีเ่มอืงไทยมแีหล่งท่องเทีย่วมากมายทัง้โบราณสถาน ดนิแดน ประวตัศิาสตร ์แหล่ง
ธรรมชาต ิชมุชนและศลิปวฒันธรรมฯลฯ อกีทัง้ยงัมรีปูแบบวธิเีทีย่วทีห่ลากหลาย ไมว่่าจะเป็นการทอ่งเทีย่วเชงิ
นิเวศ การทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร การทอ่งเทีย่วผจญภยักบัการทอ่งเทีย่วแบบโฮมสเตย ์เรยีนรูว้ถิชีวีติพืน้ถิน่ การ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเทศกาลงานประเพณีซึ่งลว้นแลว้แต่สรา้งประสบการณ์น่าจดจ าร าลกึใหก้บันักท่องเทีย่วที่
กา้วเขา้ไปพบความงดงามของแหล่งทอ่งเทีย่วและประเพณีไทยทีก่ระจายอยูท่กุภมูภิาคของแผน่ดนิ  
 ในปจัจุบนั อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้กลายเมาเป็นอุตสาหะกรรมที่มคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อระบบ
เศรษฐกจิของโลกไปแล้ว และเป็นทีย่อมรบักนัว่าเกอืบจะทุกประเทศในโลกนี้ อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วได้
เจรญิเติบโตจนกลายมาเป็นสนิค้าหลกัในระบบการค้าระหว่างประเทศอย่างรวดเร็ว จึงเป็นที่ตระหนักดีว่า 
อุตสาหกรรมท่องเทีย่วของประเทศไทย ไดเ้ป็นพลงัขบัเคลื่อนทางเศรษฐกจิทีแ่สดงบทบาทเด่นชดัในตลอดสี่
ทศวรรษทีผ่า่นมา และแสดงบทบาทในการเป็นตวักระตุน้ใหเ้กดิการขยายตวัทางเศรษฐกิจในรปูแบบหนึ่งซึง่จะ



น าไปสูก่ารจา้งงาน สรา้งอาชพี การกระจายรายไดแ้ละการลงทตุนในธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องอยา่งมากมาย ทัง้ยงัเป็น
การสรา้งความมัน่คงใหก้บัประชาชน และน าไปสู่ความส าเรจ็ในการยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนชาว
ไทยอกีด้วย นอกจากนี้ การท่องเที่ยวยงัมบีาทบาทช่วยกระตุ้นให้มกีารน าเอาทรพัยากรของประเทศมาใช้
ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ที่ผู้อยู่ในท้องถิ่นได้เก็บมาประดิษฐ์เป็นหตัถกรรมพื้นบ้าน  ขายเป็นของที่ระลึก
ส าหรบันักท่องเทีย่ว ซึง่สรุปได้ว่าบทบาทและความส าคญัของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วต่อเศรษฐกจิ  สงัคม
และวฒันธรรม ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  (ฉนัทชั วรรณถนอม, 2552) และส าหรบัตลาดน ้าบางน ้าผึง้กถ็อืไดว้่า
เป็นแหล่งทรพัยากรธรรมชาตขิองประเทศอยา่งคุม้คา่ และนกัทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจไปเยีย่มชมเป็นจ านวนไม่
น้อย ซึ่งตลาดน ้าบางน ้าผึ้งก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่นักท่องเที่ยวในปจัจุบันนิยมเดินทางไป
ทอ่งเทีย่วหรอืศกึษาสภาพชวีติความเป็นอยูแ่บบพืน้บา้นกนัมากขึน้เรือ่ย ๆ 
 ตลาดน ้าบางน ้าผึง้ ต าบลบางน ้าผึง้ อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ มพีืน้ทีส่เีขยีวทีม่รีปูร่าง
คลา้ยกระเพาะหมหูรอืแอกววั หรอืเรยีกว่า คุง้กระเพาะหม ูซึง่เป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรมทีป่ลอดสารพษิ ท่ามกลาง
ความเจรญิเตบิโตของเมอืง มเีนื้อที่รวม 11,819 ไร่ โอบลอ้มดว้ยแม่น ้าเจา้พระยา และทีส่ าคญัคุง้กระเพาะหมู
แห่งนี้ได้ “อนุรกัษ์ให้เป็นพื้นที่สเีขยีวตัง้แต่ปี 2520 พื้นป่าแห่งนี้จึงเป็นแหล่งผลิตอากาศบรสิุทธิ ์ให้กบั
ประชาชนในเขตจงัหวดัสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร ช่วยกรองฝุ่นละอองและมลพษิทางอากาศ ทีเ่กดิ
จากโรงงานอุตสาหกรรมทีม่อียู่มากมาย” และส่งผลใหพ้ืน้ทีบ่รเิวณคุง้กระเพาะหมนูี้ มพีนัธุ์พชืนานาชนิดขึน้
อยา่งหนาแน่น มพีนัธุน์ก รวมทัง้แมลงนานาชนิดมาอาศยัอยูจ่ านวนมาก 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบางน ้าผึ้งและประชาชนบางน ้าผึ้ง ได้ร่วมใจปลุกวถิชีวีติดัง้เดมิขึน้มาใหม ่
พรอ้มใจสรา้งตลาดขึน้มาใหม่ “ตลาดน ้าบางน ้าผึ้ง” เพื่อใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรบัขายสนิคา้ของชุมชนบางน ้าผึ้ง 
และต าบลใกล้เคยีงฝ ัง่เมอืงพระประแดง จนถึงปจัจุบนัเติบโตจนเป็น แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด
สมุทรปราการ นับเป็นตลาดใกล้กรุงทีม่สีนิคา้หลากหลายทัง้ของกนิของใชข้องฝากนานาชนิด จดัเป็นซุม้ใหม้ี
ทางเดนิยาวกว่า 2 กโิลเมตร ขนานไปกบัคลองซอยสายเลก็ ๆ ทีแ่ตกแขนงจากแม่น ้าเจา้พระยาเขา้มาในพืน้ที่
ทีท่ าการเกษตรของชาวบา้น จดัจ าหน่ายตน้ไมน้านาพนัธุ์, ปลาสวยงามหลากชนิด, และผลติผลของชาวบา้น 
เช่น มะพรา้วอ่อน มะม่วงน ้าดอกไม ้กล้วยหอม ชมพู่มะเหมีย่ว , ขนมหวานพื้นเมอืงฝีมอืชาวบา้น เช่น ขนม
ถว้ย ขนมจาก กล้วยแขก มา้ฮ่อ ขนมตระกลูทอง กาละแมกวน ฝอยเงนิทีใ่ชไ้ขข่าวตม้ในน ้าเชื่อมรสหวานชุ่ม
คอ หมีก่รอบโบราณ ฯลฯ อาหารคาว เชน่ ก๋วยเตีย๋วลุยสวน ไสก้รอกโบราณ หอ่หมกหม ูหอยทอดในถาดขนม
ครก ไกส่ะเต๊ะ น ้าพรกิต่าง ๆ พรอ้มเลอืกผกัเคยีงขา้งจาน เช่น ผกักระถนิ ผกับุง้ ผกัหนาม ผกัดองชนิดต่างๆ 
ทีใ่ชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ในการแปรรปูพชืผกัในมรีบัประทานนอกฤดูกาลนอกจากนี้ยงัเป็นศนูยร์วมสนิคา้ OTOP 
ทีส่รา้งสรรคจ์ากคนในชมุชนบางน ้าผึง้และต าบลใกลเ้คยีง ในจงัหวดัสมุทรปราการ เช่น ดอกไมเ้กลด็ปลา บา้น
ธูปสมุนไพร ผลติภณัฑจ์ากทะเลอย่างกุง้แหง้ กะปิ หอยดอง ภาพประดษิฐจ์ากรกมะพรา้ว ของตกแต่งบา้น – 
ดอกหญา้หลากส,ี โมบายล ์ลกูตนีเป็ดรปูรา่งแปลกตา เป็นตน้ 
 ดงันี้ ผูว้จิยัจงึมคีวามตัง้ใจทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบั ความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ตี่อตลาดน ้าบางน ้าผึง้ 
จงัหวดัสมทุรปราการ เพือ่ศกึษาว่าปจัจยัใดทีส่รา้งความพงึพอใจใหน้กัทอ่งเทีย่วเดนิทางมาทอ่งเทีย่วทีต่ลาด
น ้าบางน ้าผึง้ เพือ่น าผลการศกึษาทีน่กัท่องเทีย่วเหน็ควรในการปรบัปรงุหรอืพฒันาเพิม่ขึน้จะไดน้ ามาสูก่าร
พฒันารปูแบบการทอ่งเทีย่วของตลาดน ้าบางน ้าผึง้ใหเ้ป็นทีน่ิยมมากขึน้และเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วเพือ่ใหอ้ยู่
ย ัง่ยนืต่อไป 
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วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1. เพื่อศกึษาดา้นประชากรศาสตรโ์ดยใช ้เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา อาชพี รายได ้เป็นตวัแปร
ในการวจิยัความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ตี่อการทอ่งเทีย่วตลาดน ้าบางน ้าผึง้ จงัหวดัสมทุรปราการ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวตลาดน ้าบางน ้าผึ้ง จังหวัด
สมทุรปราการ 

3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวตลาดน ้ าบางน ้าผึ้ง จังหวัด
สมทุรปราการ ทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั 

 
ขอบเขตการวิจยั 

การวจิยักลุ่มประชากรคอื นักท่องเทีย่ว อายุ 15 ปีขึน้ไปทีม่าท่องเทีย่วตลาดน ้าบางน ้าผึ้ง จงัหวดั
สมทุรปราการ โดยการวจิยัครัง้นี้จะด าเนินการในชว่งเดอืนเมษายน 2563 
 การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตการศกึษาครัง้นี้  

1. ดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก ่เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ 
2. ด้านความพึงพอใจได้แก่ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครฐั ด้าน

ประชาชนในทอ้งถิน่ ดา้นรา้นคา้ รา้นอาหารและเครือ่งดื่ม 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1. ผูป้ระกอบธุรกจิตลาดน ้าบางน ้าผึ้งสามารถน าผลส ารวจทางด้านการบรหิารจดัการตลาดน ้าไป

ก าหนดกลยทุธท์างการตลาดเพือ่การบรหิารจดัการตลาดน ้าทีด่ใีนอนาคต 
2. เพือ่ปรบัปรงุและพฒันาแนวทางในการก าหนดนโยบายสง่เสรมิและสนับสนุนกจิกรรมการท่องเทีย่ว

ตลาดน ้าบางน ้าผึง้ ใหก้บัหน่วยงานและธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งสมัพนัธก์นั 
 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
1. ปจัจยัประชากรศาสตร ์คอืปจัจยัต่าง ๆ ที ่เป็นหลกัเกณฑใ์นการบ่งบอกถงึลกัษณะทางประชากรที่

อยูใ่นตวับุคคลนัน้ ๆ ไดแ้ก ่อายเุพศ ขนาด ครอบครวั รายได ้การศกึษาอาชพี วฏัจกัรชวีติ ครอบครวั ศาสนา 
เชือ้ชาต ิสญัชาตแิละสถานภาพ ทางสงัคม (Social class) 

2. ความพงึพอใจ หมายถงึ การแสดงออกทางด้านความรู้สกึหรอือารมณ์ตอบสนองทางบวกต่อสิง่
หนึ่งๆ ครอบคลุมทัง้ด้านแหล่งท่องเทีย่ว ที่พกั ยานพาหนะ กจิกรรมนันทนาการ หรอืบรกิารอื่น ๆ ภายใน
บรเิวณตลาดน ้าบางน ้าผึง้ จงัหวดัสมทุรปราการ 

3. ตลาดน ้า หมายถงึ ตลาดทีม่กีารคา้ขายกนัโดยใชก้ารคมนาคมทางน ้าเป็นเสน้ทางสญัจร โดยใช ้เรอื 
แพ หรอืบา้นเรอืนทีต่ัง้อยูร่มิน ้าเป็นพาหนะในการบรรทกุสนิคา้ 

4. นักท่องเที่ยว หมายถึง นักท่องเทีย่วที่เดินทางไปไหนก็ตามโดยใช้เส้นทางทีม่ไิด้ใช้อยู่เป็นปกติ
ประจ าวนั หรอืออกไปนอกเขตจงัหวดัทีเ่ป็นภมูลิ าเนาของตน 

5. การบรกิาร หมายถงึ การอ านวยความสะดวกสบายใหแ้ก่นักท่องเทีย่วภายในบรเิวณ ตลาดน ้าบาง
น ้าผึง้ จงัหวดัสมทุรปราการ 



6. การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตลาดน ้ าบางน ้ าผึ้ง โดยผ่าน
กระบวนการสื่อสารไปยงักลุ่มนักท่องเทีย่วเป้าหมาย เพื่อใหน้ักท่องเทีย่วรูจ้กัตลาดน ้าบางน ้าผึง้ มากขึน้และ
เพือ่ใหน้กัทอ่งเทีย่วมาทอ่งเทีย่วทีต่ลาดน ้าบางน ้าผึง้ เพิม่มากขึน้ 

7. ผูป้ระกอบการ หมายถงึ ผูท้ีเ่ขา้มาประกอบธุรกจิภายในตลาดน ้าบางน ้าผึ้ง จงัหวดัสมุทรปราการ 
เชน่ ผูข้ายสนิคา้หรอืบรกิาร รวมถงึผูใ้หเ้ชา่เรอืพาย ใหเ้ชา่จกัรยาน บา้นพกัโฮมสเตย ์เป็นตน้ 

 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
ทฤษฎีและแนวคิดทีเ่กีย่วข้อง 

1. ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
            ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2558) กล่าวว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์นัน้ หมายถึง ลกัษณะของคนหรอื
ประชากร นัน้ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ รายได ้อาชพี ระดบัการศกึษา สถานภาพ เป็นสิง่ทีน่ิยมใชใ้นการวดั 
อธบิาย ถงึความคดิและความรูส้กึของประชากรเหล่านัน้ ซึง่ท าใหเ้กดิประสทิธผิลในการก าหนดตลาดเป้าหมาย 
โดยคนทีม่ลีกัษณะต่างกนัจะท าใหท้างดา้นจติวทิยานัน้ต่างกนั โดยมกีารก าหนดตวัแปรดงันี้ 
 1. เพศ ความแตกต่างทางเพศ ท าใหบุ้คคลมพีฤตกิรรมของการตดิต่อสื่อสารต่างกนั คอื เพศหญงิมี
แนวโน้มมคีวามตอ้งการทีจ่ะสง่และรบัขา่วสารมากกว่าเพศชาย ในขณะทีเ่พศชายไม่ไดม้คีวามตอ้งการทีจ่ะส่ง
และรบัขา่วสารเพยีงอยา่งเดยีวเทา่นัน้ แต่มคีวามตอ้งการทีจ่ะสรา้งความสมัพนัธ์อนัดใีหเ้กดิขึน้จากการรบัและ
ส่งขา่วสารนัน้ดว้ย นอกจากนี้เพศหญงิและเพศชายมคีวามแตกต่างกนัอย่างมากในเรื่องความคดิ ค่านิยมและ
ทศันคต ิทัง้นี้เพราะวฒันธรรมและสงัคม ก าหนดบทบาทและกจิกรรมของคนสองเพศไวต้่างกนั 
 2.  อายุ กลุ่มอายุที่มคีวามแตกต่างกนัท าให้มคีวามชื่นชอบรสนิยมที่แตกต่างกนั โดยรสนิยมของ
บุคคลจะมกีารเปลี่ยนแปลงไปตามวัยมผีลิตภณัฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละกลุ่มอายุที่
แตกต่างกนั เนื่องจากผา่นประสบการณ์ชวีติทีแ่ตกต่างกนั ลกัษณะการด าเนินชวีติในขณะนัน้จงึแตกต่างกนั 
 3. ระดบัการศกึษา ผูท้ีไ่ดร้บัในระดบัสงูส่งผลใหม้กีารคดิวเิคราะห์ดกีว่า รวมถงึการตดัสนิใจนัน้มมีา
กว่าผูท้ีม่กีารศกึษาในระดบัต ่าเพราะคนที่มกีารศกึษาสูงจะเป็นผูท้ีม่คีวามรูม้ากและเขา้ใจในการสื่อสารได้ด ี
โดยใชห้ลกัเหตุและผลในการเชือ่ในสิง่ทีเ่กดิขึน้ ซึง่แตกต่างกบัผูท้ีม่กีารศกึษาต ่ามกัจะใชส้ือ่ต่างๆในการช่วยใน
การตดัสนิใจต่างๆ 
 4. สถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ หมายถึง อาชพี รายได้ และสถานภาพทางสงัคมของบุคคล มี
อทิธพิลอย่างส าคญัต่อปฏกิริยิาของผูร้บัสารทีม่ตี่อผูส้่งสาร เพราะแต่ละคนมวีฒันธรรมประสบการณ์ ทศันคต ิ
ค่านิยมและเป้าหมายที่ต่างกนั ทัง้นี้บุคคลที่มอีาชพีแตกต่างกนั ส่งผลให้มคีวามต้องการในด้านสนิค้าและ
บรกิาร ทีต่่างกนั 
 สรุปได้ว่าปจัจัยทัง้หลายเหล่านี้  มีผลต่อปจัจัยทางด้านประชากรศาสตร์โดยความต้องการของ
ประชากรนัน้แตกต่างกนั ลกัษณะต่างๆในความคดิ ทศันคติและสิง่แวดล้อมรอบตวัต่างๆ นัน้มผีลต่อการ
ก าหนดประชากรทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุในการคน้หาเป้าหมายและเขา้ถงึกลุ่มทีเ่จาะจง 

2. ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
ความพงึพอใจในการบรกิารมคีวามส าคญัต่อการด าเนินการงานบรกิารใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ซึง่มลีกัษณะทัว่ไปดงันี้ (มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช, 2551:24) 
 1. การแสดงออกทางอารมณ์และความรูส้กึในทางบวกของบุคคลต่อสิง่หนึ่งสิง่ใดบุคคลจ าเป็นต้อง
ปฏสิมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้มรอบตวั การตอบสนองความตอ้งการส่วนบุคคลดว้ย การโตต้อบกบับุคคลอื่นและ



สิง่ต่างๆ ในชวีติประจ าวนั ท าใหแ้ต่ละคนมปีระสบการณ์การรบัรู ้สิง่ทีจ่ะไดร้บัการตอบแทนจงึแตกต่างไปตาม
สถานการณ์ การบรกิารกเ็ชน่เดยีวกนั บุคคลรบัรูห้ลายสิง่หลายอย่างเกีย่วกบัการบรกิารไม่ว่าเป็นประเภทของ
การบรกิารหรอืคุณภาพของการบรกิาร ซึ่งประสบการณ์ทีไ่ด้รบัจากการสมัผสับรกิารต่างๆ หากเป็นไปตาม
ความตอ้งการของผูร้บับรกิาร โดยสามารถท าใหผู้ร้บับรกิารไดร้บัสิง่ทีค่าดหวงักย็อ่มกอ่ใหเ้กดิความรูส้กึทีด่แีละ
พอใจ 
 2. ความพึงพอใจเกิดจาการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้ร ับจริงใน
สถานการณ์หนึ่ง ในสถานการณ์การบรกิารกอ่นทีล่กูคา้จะมาใชบ้รกิารใดกต็ามมกัจะมมีาตรฐานของการบรกิาร
นัน้ไวใ้นใจอยูก่อ่น ซึง่อาจมแีหล่งอา้งองิมาจากคุณค่าหรอืเจตนคตทิีย่ดึถอืต่อบรกิารประสบการณ์ดัง้เดมิทีเ่คย
ใชบ้รกิารจากการบอกเล่าจากผูอ้ื่น การรบัทราบขอ้มูล การรบัประกนับรกิารจากโฆษณา การใหค้ ามัน่สญัญา
ของผูใ้หบ้รกิารเหล่านัน้ เป็นปจัจยัพื้นฐานทีผู่้รบับรกิารใชเ้ปรยีบเทยีบกบับรกิารทีไ่ด้รบัในวงจรของการใช้
บรกิาร ตลอดชว่งเวลาของความจรงิสิง่ทีผู่ร้บับรกิารไดร้บัรูเ้กีย่วกบัการบรกิารก่อนทีไ่ดร้บัการบรกิาร คาดหวงั
ในสิ่งที่คาดว่าจะได้รบันี้ทีอิทธิพลต่อช่วงเวลาของการเผชิญความจริงหรือพบปะระหว่างผู้ให้บริการและ
ผูร้บับรกิารเป็นอย่างมาก ผูร้บับรกิารจะประเมนิเปรยีบเทยีบสิง่ทีไ่ดร้บัจรงิในกระบวนการบรกิารทีเ่กดิขึน้กบั
สิง่ทีค่าดหวงัเอาไว ้หากสิง่ทีไ่ดร้บัเป็นตามคาดหวงัถอืว่าเป็นการยนืยนัทีถู่กตอ้งการความหวงัทีม่ผีูร้บับรกิาร
ย่อมเกดิความพงึพอใจต่อบรกิารดงักล่าว แต่ถา้ไม่เป็นไปตามทีค่าดหวงัอาจจะสงูกว่าหรอืต ่ากว่านับเป็นการ
ยนืยนัทีค่ลาดเคลื่อนจากความคาดหวงัดงักล่าว ทัง้นี้ช่วงความแตกต่างทีเ่กดิขึน้จะชี้ใหเ้หน็ถงึระดบัความพงึ
พอใจ หรอืความพงึพอใจมากน้อยไดถ้า้ขอ้ยนืยนัเบีย่งเบนไปในทางบวกจะแสดงถงึความพงึพอใจ ถา้ไปในทาง
ลบแสดงถงึความไมพ่งึพอใจ 
 ในการวดัความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารกระท าไดห้ลายวธิดีงัต่อไปนี้ 
 1. การใชแ้บบสอบถามเป็นวธิกีารทีน่ิยมใชก้นัอย่างแพร่หลายอกีวธิหีนึ่งโดยการขอรอ้งหรอืขอความ
รว่มมอืจากกลุ่มคลคลทีต่อ้งการวดั และแสดงความคดิเหน็ลงในแบบฟอรม์ทีก่ าหนดค าตอบไวใ้หเ้ลอืกตอบ 
 2. การสมัภาษณ์ เป็นวธิทีีจ่ะทราบถงึระดบัความพงึพอใจของผูม้าใชบ้รกิาร เป็นวธิทีีต่้องการอาศยั
เทคนิคและความช านาญพเิศษของผูส้มัภาษณ์ทีจ่ะจงูใจใหผู้ถ้กูสมัภาษณ์ตอบค าถามใหต้รงกบัขอ้เทจ็จรงิ การ
วดัความพงึพอใจโดยวธิสีมัภาษณ์เป็นวธิกีารทีป่ระหยดัและมปีระสทิธภิาพมาทีส่ดุอกีวธิหีนึ่ง 
 3. การสงัเกต เป็นวธิทีีจ่ะท าใหท้ราบถงึระดบัความพงึพอใจของผูม้าใชบ้รกิาร โดยวธิกีารสงัเกตจาก
พฤตกิรรม ทัง้ก่อนมารบับรกิาร ขณะรอรบับรกิาร และหลงัจากรบับรกิารแลว้ การวดัความพงึพอใจดว้ยวธินีี้
จะตอ้งกระท าอยา่งจรงิจงัและมแีบบแผนทีแ่น่นอน จงึสามารถประเมนิถงึระดบัความพงึพอใจของผูม้าใชบ้รกิาร
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 เหน็ไดว้่าการวดัความพงึพอใจต่อการบรกิารนัน้สามารถทีจ่ะท าการวดัไดห้ลายวธิ ีทัง้นี้จะตอ้งขึน้อยู่
กบัความสะดวก ความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุ่งหมาย หรอืเป้าหมายของการวดั จงึจะส่งผลให้การวดันัน้มี
ประสทิธภิาพเป็นทีน่่าเชื่อถอืได ้
 
การทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

วรรษมน จนัทดษิฐ์ (2552) ศกึษาวจิยั เรื่องพฤตกิรรมและความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทย
ศกึษากรณีตลาดน ้าอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม ผลวจิยัพบว่า นักท่องเทีย่วมพีฤตกิรรมการท่องเที่ยวต่อ
ตลาดน ้าอมัพวา จังหวดัสมุทรสงคราม ได้ให้ความพึงพอใจตลาดน ้าอมัพวาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นสถานทีท่อ่งเทีย่ว ดา้นประชาชนทอ้งถิน่ และรา้นคา้ รา้นอาหารและเครือ่งดื่ม



อยูใ่นระดบัมาก สว่นดา้นการใหบ้รกิารของหน่วยงานรฐั อยูใ่นระดบัปานกลาง  สว่นในดา้นความพงึพอใจต่างๆ
โดยจ าแนกตามลกัษณะประชากรพบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวม ดา้นสถานทีท่่องเทีย่ว ดา้น
การใหบ้รกิารของหน่วยงานภาครฐั ดา้นประชาชนทอ้งถิน่ และรา้นคา้ รา้นอาหารและเครื่องดื่ม ไม่แตกต่างกนั 
ส่วนอายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ต่อเดอืน และสถานภาพทีแ่ตกต่างกนัมคีวามพึงพอใจโดยรวม ด้าน
สถานทีท่อ่งเทีย่ว  ดา้นการใหบ้รกิารของหน่วยงานรฐัและรา้นคา้ รา้นอาหารและเครื่องดื่มแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ

พกิลุแกว้ สขุข า (2557) ไดศ้กึษาวจิยั เรือ่งความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่ตี่อการบรหิาร
จดัการตลาดน ้าแบบดัง้เดมิและตลาดน ้าแบบจ าลอง กลุ่มตวัอยา่งคอืนักทอ่งเทีย่วชาวไทยทีม่าทอ่งเทีย่วตลาด
น ้าแบบดัง้เดมิและตลาดน ้าแบบจ าลอง  จ านวน 400 คน ผลการวจิยัพบว่า นกัทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ
อายรุะหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด และ สมรส การศกึษาปรญิญาตร ีท างานบรษิทัเอกชน รายไดอ้ยูร่ะหว่าง 
20,001-30,000 บาท นกัทอ่งเทีย่วมคีวามพงึพอใจทางดา้นผลติภณัฑม์ากทีส่ดุ และผลการทดสอบสมมตุฐิาน
พบว่ารายไดแ้ตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการบรหิารจดัการตลาดน ้าแตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติ 
0.05 และยงัพบว่า ระดบัการศกึษาต่างกนัมผีลท าใหก้ารกลบัมาทอ่งเทีย่วตลาดน ้าแหง่นี้อกีต่างกนั คา่ใชจ้่าย
ต่างกนั และการแนะน าบุคคลอืน่ใหม้าทอ่งเทีย่วตลาดน ้าแหง่นี้อกีต่างกนั นอกจากนี้ความพงึพอใจต่อราคามี
ความสมัพนัธก์บักจิกรรมทีท่ าในตลาดน ้าในระดบัต ่าไปทศิทางเดยีวกนั 

พชัรดา มงคลนวคนุ (2555) ไดศ้กึษาวจิยั เรือ่งความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยทีม่ตี่อตลาดน ้า
ตลิง่ชนั กลุ่มตวัอยา่งคอืนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยทีม่อีายตุัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป ซึง่ไดเ้ดนิทางมาท่องเทีย่วตลาดน ้าตลิง่
ชนั จ านวน 400 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก ่
ความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่สว่นเบีย่งเบน มาตรฐาน t-test และการวเิคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ผลวจิยั
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มอีายุ 35 – 44 ปี สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มี
การศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีเป็นพนักงานเอกชน และมรีายได้ต่อเดอืน 10,000-20,000 บาท 
นักท่องเทีย่วชาวไทยมคีวามพงึพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็น
รายดา้น พบว่า นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยมคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุในดา้นผลติภณัฑ ์รองลงมาคอื ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ดา้นลกัษณะภายภาพ ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ดา้นราคา ด้านบุคลากร และด้านการส่งเสรมิ
การตลาด ผลสมมติฐานพบว่า ปจัจยัส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพ และอาชพีทีแ่ตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจ
ตลาดน ้าตลิง่ชนัแตกต่างกนั 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

1. ระเบียบวิธีการวิจยั 
การด าเนินงานวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ธิวีจิยัส ารวจ (Survey  

Research) มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตวัอยา่ง เพือ่ศกึษาถงึความพงึพอใจ
ของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยทีม่ตี่อตลาดน ้าบางน ้าผึง้ จงัหวดัสมทุรปราการ 

2. สมมติุฐานการวิจยั 
จากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งท าใหผู้ว้จิยัสามารถก าหนดกรอบแนวคดิในการวจิยัเรื่อง

ความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยทีม่ตี่อตลาดน ้าบางน ้าผึง้ จงัหวดัสมทุรปราการและจากการศกึษาแนวคดิ
และทฤษฎผีลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งต่าง ๆ แลว้ ผูว้จิยัไดน้ ามาตัง้เป็นสมมตฐิานในการวจิยั ดงันี้ 



สมมตฐิานการวจิยัที ่1 ปจัจยัดา้นประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจของนักท่องเทีย่ว
ไทยต่อตลาดน ้าบางน ้าผึง้ จงัหวดัสมทุรปราการ แตกต่างกนั 

3. ประชากรท่ีท าการวิจยั 
ประชากร (N) ทีใ่ชใ้นการศกึษาในครัง้นี้คอื นักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่อีายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป ซึ่งได้

เดนิทางมาทอ่งเทีย่วทีต่ลาดน ้าบางน ้าผึง้ จงัหวดัสมทุรปราการ ซึง่ไมท่ราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
4. การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่จะน ามาใช้ในการศึกษาได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยทัง้ชายและหญิงที่เดินทางมา

ทอ่งเทีย่วตลาดน ้าบางน ้าผึง้ โดยมจี านวนประชากรทีไ่ม่ทราบแน่นอน ดงันัน้ขนาดตวัอย่างสามารถค านวณได้
จากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่างของ W.GCochran โดยก าหนดค่าเชื่อมัน่ร้อยละ 95 และระดบัความ
คลาดเคลื่อนรอ้ยละ 5(กลัยา วาณิชยบ์ญัชา,2549 หน้า 74) 

5. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้ใชเ้ครือ่งมอืในการรวบรวมขอ้มลู คอื แบบสอบถามแบบใหผู้ต้อบกรอกค าตอบเอง (Self-

administered Questionnaire) โดยลกัษณะของเครื่องมอืทีใ่ชค้อืแบบสอบถามที่ผูว้จิยัสรา้งขึน้เพื่อใชศ้กึษา
ความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วไทยทีม่ตี่อตลาดน ้าบางน ้าผึง้ จงัหวดัสมทุรปราการ โดยแบ่งออกเป็น 2 สว่น 

ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามขอ้มลูทางประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 
อาชพี รายได ้ค าถามสว่นนี้จะใชม้าตรวดัระดบับญัญตั ิ(Nominal Scale) และมาตรเรยีงอนัดบั (Ordinal Scale) 

ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัระดบัความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วในดา้นต่าง ๆ โดยลกัษณะ
ค าถามจะเป็นแบบปลายปิดและจะให้เลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว แบ่งเป็น 4 ด้านได้แก่ ด้านสถานที่
ท่องเที่ยว ด้านประชาชนท้องถิ่น ด้านร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และ ด้านด้านการให้บริการของ
หน่วยงานภาครฐั  

6. วิธีการสร้างเคร่ืองมือ 
การสร้างเครื่องมอืทีใ่ช้ในการศกึษา  ผูศ้กึษาใชข้อ้มูลจากเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งแล้วน ามาพฒันาเป็น

แบบสอบถาม  โดยมรีายละเอยีดขัน้ตอนดงันี้ 
1. ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งต่าง ๆ เพือ่วางกรอบแนวคดิในการศกึษา 
2. ก าหนดกรอบแนวคดิในการสรา้งเครือ่งมอื 
 3. ด าเนินการสรา้งแบบสอบถามใหเ้หมาะสมในแต่ละดา้น  และครอบคลุมเนื้อหาโดยพจิารณาเอกสาร  

ต ารา  บทความ  และหลกัการทางวชิาการ  เพือ่พฒันาเป็นแบบสอบถามทีม่คีวามสมบรูณ์ 
7. การทดสอบเคร่ืองมือ   
ผูท้ าการวจิยัจะน าแบบสอบถามทีใ่ชเ้ป็นเครือ่งมอืในการวดัผลใหผู้ท้รงคณุวุฒ ิไดแ้ก ่อาจารยท์ีป่รกึษา

และเชี่ยวชาญ อาจารย์ ดร.ธรรมรตัน์  พลอยเพช็ร ปรบัปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์เพื่อความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหาและด้านภาษาเป็นผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) และ
วตัถุประสงคใ์นการวจิยั จากนัน้จงึน าเครือ่งมอืทัง้หมดไปทดลองเหมอืนจรงิ (Try Out) กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 
40 ตวัอย่าง เพื่อพจิารณาว่าแบบสอบถามกบัผู้ตอบแบบสอบถามสามารถสื่อสารตรงกนัตามวตัถุประสงค์
หรอืไม ่ทัง้ในดา้นภาษาและรปูแบบของแบบสอบถาม 

หลงัจากนัน้จงึท าการปรบัปรุงแกไ้ขให้เหมาะสมเพื่อน าไปใชเ้กบ็ขอ้มูลจรงิ หาค่าสมัประสทิธิA์lpha 
ของ Cornbrash เพื่อใชต้รวจสอบความเทีย่ง (Reliability) ในแบบสอบถาม สุดทา้ยน าแบบสอบถามฉบบั
สมบรูณ์ไปเป็นเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 



8. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูการศกึษาครัง้นี้  มขี ัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
1. ผูศ้กึษาด าเนินการแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง  
 2. ผูศ้กึษาไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูแบบสอบถามทีแ่จกไปตามจ านวนดว้ยตนเอง 
 3. ตรวจสอบความสมบรูณ์และถกูตอ้ง  และคดัแยกตวัแบบสอบถามทีไ่มส่มบรูณ์ 
 4. น าแบบสอบถามทีม่คีวามสมบรูณ์มาบนัทกึลงรหสัและตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว้ 
9. การวิเคราะหข้์อมลู 
ขอ้มลูทีร่วบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาลงรหสัและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป โดย

สถติทิีใ่ชค้อื  
1. สถติเิชงิพรรณนา (DescriptiveStatistics) ไดแ้ก่ การแสดงค่ารอ้ยละ (Percentage) การแจกแจงความถี ่

(Frequency) คา่เฉลีย่ (Mean) เพือ่สรปุขอ้มลูขัน้ตน้จากแบบสอบถามทีเ่กบ็ได ้
2. ใชส้ถติเิชงิอนุมาน (Inference Statistics) ไดแ้ก ่
การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากร (t-Test) โดยใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่าง

ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจในดา้นต่างๆ ของนักท่องเทีย่วจ าแนกตามเพศ โดยจ าเป็นการวเิคราะหว์่าค่าเฉลี่ยของตวั
แปรตามนัน้จะแตกต่างกนัในทกุกลุ่มของตวัแปรอสิระหรอืไม่ 

การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากร (One way ANOVA) โดยการวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดยีวเพื่อทดสอบสมมุตฐิานลกัษณะประชากรศาสตรอ์ื่น ๆ ยกเวน้ (เพศ) โดยใช ้F-Test / ANOVA 
เพือ่ใหท้ราบว่าคา่เฉลีย่นัน้แตกต่างกนัหรอืไม่ 

 
สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ผลข้อมลูจากการท าแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง 
 1. ขอ้มลูบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จากการศกึษากลุ่มตวัอย่างโดยใชเ้ครื่องมอืการวจิยัเป็นแบบสอบถาม จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 
400 คนพบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 270 คนมชี่วงอายุอยู่ในระหว่าง 21 – 30 ปี 
มากทีสุ่ด จ านวน 257 คน มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตรมีากทีสุ่ดจ านวน  329 คน มอีาชพี อื่นๆ ไม่ได้
ระบุ มากทีส่ดุ จ านวน 191 คน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน15,001 – 20,000 บาท และ มสีถานภาพ โสด มากทีสุ่ด 
จ านวน 284 คน   

2. ผลการประเมนิดา้นความความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทย 
จากการศกึษากลุ่มตวัอย่างโดยใชเ้ครื่องมอืการวจิยัเป็นแบบสอบถาม จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 400 

คน พบว่าผลประเมนิระดบัความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่ผีลต่อตลาดน ้าบางน ้าผึง้ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (คา่เฉลีย่ 3.89) และเมือ่พจิารณาแยกเป็นรายดา้นพบว่า ผลประเมนิระดบัความพงึพอใจดา้นสถานที่
ทอ่งเทีย่วอยูใ่นระดบัมาก(คา่เฉลีย่ 3.81) ผลประเมนิระดบัความพงึพอใจด้านประชาชนทอ้งถิน่ อยูใ่นระดบัมาก 
(คา่เฉลีย่ 3.97) ผลประเมนิระดบัความพงึพอใจดา้นรา้นคา้ รา้นอาหารและเครื่องดื่ม อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 3.98) 
และผลประเมนิระดบัความพงึพอใจดา้นการใหบ้รกิารของ หน่วยงานภาครฐั อยูใ่นระดบั มาก (คา่เฉลีย่ 3.83)   

 
 



 
การอภิปรายผล 

จากการศกึษากลุ่มตวัอย่างโดยใชเ้ครื่องมอืการวจิยัเป็นแบบสอบถาม จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 
400 คน ผลการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อตลาดน ้ าบางน ้ าผึ้ง จังหวัด
สมทุรปราการ พบว่า 

1. ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
ในส่วนของ เพศอายุสถานภาพระดบัการการศกึษาอาชพีรายได้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามได้เลอืก

ค าตอบอยา่งหลากหลาย  และแตกต่างกนั เป็นตวัก าหนดความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่ว แสดงใหเ้หน็ถงึความ
หลากหลายของกลุ่มตวัอยา่ง 

2. ดา้นความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่ผีลต่อ ตลาดน ้าบางน ้าผึง้ จังหวดัสมุทรปราการ พบว่า
ผลประเมนิระดบัความพงึพอใจทีม่ีมผีลต่อ ตลาดน ้าบางน ้าผึ้ง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก หากพจิารณาในแต่ละ
ดา้นพบว่า 

2.1 ด้านสถานที่ท่องเที่ยว เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ นักท่องเที่ยวชาวไทย มคีวามพงึพอใจกบั  
ความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ภาณุวฒัน์ ภกัดอีกัษร (2555) พบว่า การเดนิทางทอ่งเทีย่วนอกจากจะค านึงถงึภูมปิระเทศ รายได ้แลว้ยงัเป็น
เรื่องของแรงปรารถนาภายในของแต่ละบุคคลของนักท่องเที่ยว เช่น ความต้องการทีจ่ะหลีกหนีความจ าเจ 
ความตอ้งการพกัผอ่น ความตอ้งการผจญภยั เป็นตน้โดยแรงผลกัเป็นแรงทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัปจัจยัทางดา้น
สงัคมและจติวทิยา (Socio-psychological) รวมไปถงึสภาพแวดลอ้มของนักท่องเทีย่วทีจู่งใจใหบุ้คคลเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วหรอืทากจิกรรมทางการทอ่งเทีย่ว 

2.2 ดา้นประชาชนทอ้งถิน่  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ นกัทอ่งเทีย่วชาวไทย  มคีวามพงึพอใจกบัการ
เอาใจใส่มไีมตรตี่อนักท่องเทีย่ว ซึ่งสอดคล้อง กบัการศกึษาของ Munusamy, et al. (2010) ได้ศกึษา
อุตสาหกรรมการธนาคารในประเทศมาเลเซียจากการศึกษาพบว่าคุณภาพการบริการด้านความมัน่ใจมี
ความสมัพนัธ์เชงิบวกแต่ไม่มมีผีลกระทบอย่างงมนีัยส าคญัต่อความพงึพอใจของลูกคา้ ดงันัน้มติขิองคุณภาพ
การบรกิารดา้นความมัน่ใจซึง่ไดแ้ก ่1) สมาชกิชมุชนสือ่สารกบันกัทอ่งเทีย่วไดช้ดัเจน 2) สมาชกิชมุชนสามารถ
ใหข้อ้มลูทีถู่กต้องแก่นักท่องเทีย่ว 3) สมาชกิชุมชนปฏบิตัติ่อนักท่องเทีย่วดว้ยความสุภาพเป็นสิง่ทีป่ฏบิตัมิา
จากความเป็นวถิขีองชาวบ้านซึง่มคีวามเป็นธรรมชาตซิึ่งชุมชนทุกแห่งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ของประเทศไทยต่างมสีิง่เหล่านี้เหมอืน ๆ กนั ซึง่ยอ่มไมอ่าจจะท าใหเ้กดิความพงึพอใจแกน่กัทอ่งเทีย่ว 

2.3 ดา้นรา้นคา้รา้นอาหารและเครือ่งดื่ม เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ นกัทอ่งเทีย่วชาวไทย  มคีวามพงึ
พอใจกบัใหค้วามส าคญักบั ความหลากหลายต่อสนิคา้มคีวามน่าสนใจ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ สอดคลอ้ง
กบังานศกึษาของ Kotler, (2003) ทีก่ล่าวว่า ความพงึพอใจเป็นระดบัความรูส้กึของบุคคล หรอืลกูคา้ ซึง่เป็นผล
มาจากการเปรยีบเทยีบระหว่างการรบัรูผ้ลจากประสทิธภิาพสนิคา้กบัความคาดหวงัของลูกคา้ ซึ่งถา้หากจะ
พจิารณาถงึความพงึพอใจหลงัการขายของลูกคา้ว่าจะเกดิระดบัความพงึพอใจหรอืไม่พงึพอใจต่อสนิคา้หรอื
บรกิารนัน้ โดยทีถ่า้ผลทีไ่ดร้บัจากสนิคา้หรอืบรกิารต ่ากว่าความคาดหวงัของลูกคา้ ท าใหลู้กคา้เกดิความไม่พงึ
พอใจ แต่ถา้ระดบัของผลทีไ่ดร้บัจากสนิคา้หรอืบรกิาร และถา้หากตรงกบัความคาดหวงัของลกูคา้ กท็ าใหลู้กคา้
เกดิความพงึพอใจ 

2.4 ดา้นการใหบ้รกิารของหน่วยงานภาครฐั เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ นกัทอ่งเทีย่วชาวไทย มคีวาม
พงึพอใจกบัการให้บรกิารด้านที่จอดรถ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิ ของสุดารตัน์ พวงผกา (2550) ทีไ่ด้ศกึษา



ความคดิเหน็ของ นักท่องเทีย่วทีม่ตี่อตลาดน ้า  ตลิง่ชนั พบว่ากลุ่มตวัอย่างเหน็ด้วยมากทีสุ่ดในเรื่องของการ
เดนิทางทีส่ะดวกสบายทัง้ไปและกลบั และสอดคลอ้งกบัมหาวทิยาลยั สุโขทยัธรรมมาธริาช (2550) ทีก่ล่าวว่า 
ความสามารถในการเขา้ถงึงา่ยนัน้ทรพัยากรการทอ่งเทีย่วจะดงึดดูความสนใจ ไดม้ากหากมคีวามสะดวกสบาย
ในการเทีย่วชม  

 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้น้ี 

1. จากการวจิยัครัง้นี้พบว่า กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัเรือ่งสถานที ่ความสะดวกสบายและสุขอนามัย 
ดงันัน้ ประเด็นที่ผู้ประกอบการและผู้ที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งควรด าเนินการ คือ เรื่องความสะอาดของห้องสุขา
สาธารณะ เพราะนกัทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่ใหค้วามส าคญักบัความสะอาดมากในดา้นหนึ่ง ดงันัน้ผูป้ระกอบการควร
มกีารท าความสะอาดอยูส่ม ่าเสมอ เพือ่เป็นสว่นหนึ่งในการสรา้งความผอ่นคลายและความพงึพอใจในการดงึดูด
นกัทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้มาทอ่งเทีย่วอกีครัง้ 

2. จากการวิจัยครัง้นี้พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยนัน้มีระดับความพึงพอใจด้านการบริการของ
หน่วยงานภาครฐั ในส่วนของการดูแลนักท่องเทีย่วของเจ้าหน้าทีน้่อยทีสุ่ด ดงันัน้ผูป้ระกอบการและผูท้ี่มสี่วน
เกีย่วขอ้งควรประสานงานกบัหน่วยงานภาครฐัเพื่อพฒันาในการดูแลเขา้ถงึนักท่องเทีย่วใหม้ากขึน้ ควรจะมี
เจา้หน้าทีค่อยบรกิารเป็นจุดเพื่อแนะน านักท่องเทีย่วใหท้ราบถงึรายละเอยีดต่างๆในบรเิวณสถานทีท่่องเทีย่ว
ทีม่าใชบ้รกิาร 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป  

1.ควรมกีารสุม่สมัภาษณ์นกัทอ่งเทีย่วทีม่าท่องเทีย่วทีต่ลาดน ้านอกเหนือจากแบบสอบถาม เพื่อใหไ้ด้
รบัรูถ้งึทศันะคตติ่อแหล่งทอ่งเทีย่วและยงัไดร้บัรายละเอยีดขอ้มลูเชงิลกึในการโตต้อบ ระหว่างกนัดขีึน้ดว้ย 

2. ควรมกีารศกึษานักท่องเที่ยวชาวต่างชาตทิี่มาท่องเทีย่วตลาดน ้าแห่งนี้ด้วยเพื่อทีจ่ะน าความคดิ 
ทศันะคต ิมาเปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีน่ักท่องเทีย่วชาวไทย เพื่อทีจ่ะไดม้องจุดทีส่ถานทีใ่นมุมมองของชาวต่างชาต ิ
จะสามารถน ามาพฒันาปรบัปรงุตรงไหน เพือ่สง่เสรมิแหล่งทอ่งเทีย่วใหเ้ป็นทีรู่จ้กัไดย้ิง่ขึน้ไปอกีดว้ย 
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