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บทคัดยอ 
 การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจมีวัตถุประสงคเพื่อ  (1) ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาและ

บริการในตลาดน้ําดอนหวาย (2) ศึกษาสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอแรงจูงใจของนักทองเท่ียว  (3) ศึกษาการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนเพื่อตอบสนองตอความตองการพื้นฐานของนักทองเท่ียว  (4) ศึกษา
แนวทางการพฒันาของตลาดน้ําดอนหวายใหยั่งยืนโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ การแจกแจงความถี่  รอยละ  คาเฉลี่ย และ คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  กลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษาครั้งนี้มี 3 กลุม คือ  (1) กลุมท่ีใหขอมูลหลัก ไดแก ผูนําชุมชนหรือผูบริหารตลาดน้ําดอนหวาย  (2) ผูประกอบการ
บริเวณตลาดน้ําดอนหวาย จํานวน 120 คน   (3) นักทองเท่ียว จํานวน  395 คน 
  ผลการศึกษาพบวาตลาดน้ําดอนหวายเปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวได เนื่องจากมีความ
พรอมในดานของชุมชนในการรองรับนักทองเท่ียว นอกจากนี้ สิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน สวนประสมการตลาดและ
บรรยากาศวิถีชีวิตของชุมชนท่ีคงอนุรักษความเปนตลาดน้ําไวซึ่งเปนสิ่งท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวไดเชนเดียวกับอาหาร พืชผัก 
ผลไมนี้  แตอยางไรก็ตามก็มีขอจํากัดในดานของผลิตภัณฑและคุณภาพของสินคาท่ีจะทําใหสอดคลองกับราคา รวมถึงการ
สงเสริมการตลาด สําหรับสิ่งอํานวยความสะดวกดานท่ีตองพัฒนาและเพิ่มเติมเพื่อรองรับความสะดวกนักทองเท่ียว เชน การ
ใหบริการเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ ปายประกาศเตือนขอควรระวังเกี่ยวกับทรัพยสิน  ตูโทรศัพทสาธารณะ และหนวยปฐม
พยาบาล 
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Abstract 
 

The objectives of this survey research are  (1) to study consumer behavior in choosing 
good and service of Don Wai floating market. (2) to study marketing mix that affecting 
motivation of tourists.  (3)  to study development of public utility system and necessary 
facilities in order to meet the basic need of tourists.  (4)  to study the guidelines of 
development of Don Wai floating market.  Questionnaires and interviews were used as 
research tools to collect data.   Descriptive statistics, including frequency distribution, 
percentage distribution, arithmetic mean and standard deviation were used to analyze data.  
The sample was divided into 3 groups which were (1) the head of the community or the 
manager of Don Wai floating market (2) 120 shop owners around Don Wai floating market 
and (3) 395 tourists. 
 The research results showed that Don Wai floating market is an attractive cultural 
place for tourists because there are well-prepared community from all the people in 
welcoming the tourists. Moreover, the basic facilities, marketing mix, and the conservative 
environment of floating market also attracted those tourists as well as food, vegetables and 
fruits.   However, there was the limitation in the sense of the products, and the quality of 
goods correspond to the price, including marketing promotion.  Moreover, some of the 
facilities must be developed and added for supporting convenience to the tourists, such as 
ATM service, the warning sign to beware of the property, public telephone box, and the first-
aid stall. 
 
Keywords: marketing mix / consumer behavior / floating market / encourage tourism  
 
 
1. บทนํา 

ปจจุบันอุตสาหกรรมการทองเท่ียวสามารถทํา
รายไดเขาสูประเทศเปนจํานวนมากและมีการขยายตัวใน
อัตราท่ีรวดเร็ว รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการทองเท่ียว
โดยมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับชาติหลาย
ครั้ง มีการคิดคนกลยุทธดานการทองเท่ียวโดยมีเปาหมาย
ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการทองเท่ียวของภูมิภาค
เอเชีย (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) : 2549)1

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวนับเปนจักรกลสําคัญในการ
สรางงาน  สรางอา ชีพเพื่อผลิตสินคาและบริการแก
นักทองเท่ียว ดังนั้น รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยก็ไดตะหนักถึง
ความสําคัญของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนอยางดี จึง
มีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการทองเท่ียวมาโดย
ตลอด (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา : 2543)2   

การทองเท่ียวตลาดน้ําเปนเอกลักษณอยางหนึ่งท่ี
แสดงถึงวิถีชีวิตของคนไทยสามารถดึงดูดใหนักทองเท่ียว 

 
เดินทางมาเปนจํานวนมาก เพราะเปนสถานท่ีท่ีสามารถ
ซึมซับและสัมผัสไดถึงบรรยากาศของสังคมไทย สําหรับ
จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดหนึ่งท่ีมีการทองเท่ียวตลาดน้ํา
ท่ีนาสนใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดน้ําดอนหวายซึ่งต้ังอยู
ในตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน ตลาดน้ําดอนหวาย
เปนตลาดท่ีอยูในอาคารไมเกาสมัยรัชกาลท่ี 6 ต้ังอยูริม
ตลิ่งขางวัดดอนหวายเปนท่ีท่ีชาวสวนนําของมาขายให
ชาวนามาซื้อในอดีต ปจจุบันมีผูสนใจช่ืนชมบรรยากาศ
แบบชนบทริมแมน้ํามากข้ึน ชาวตลาดจึงฟนฟูการคา
ข้ึนมาใหมในแบบด้ังเดิม สวนใหญจะเปนอาหารคาว–
หวาน และผลไมไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวอยาง
คับค่ังจึงมีกิจการลองเรือชมสองฟากฝงแมน้ํานครชัยศรี
เกิดข้ึน (สุนารี  อินแสง  : 2549)3 ท้ังนี้มีนักทองเท่ียวบาง
กลุมเทานั้นท่ีรูจักตลาดน้ําดอนหวาย อีกท้ังในสภาพ
ปจจุบันท่ีมีภาวการณแขงขันอยางรุนแรง การพัฒนาสินคา



 

 

และบริการจึงตองทําใหมีความแตกตาง การพัฒนาดาน
การรับรูขอมูลขาวสารและการสื่อสารทางการตลาดกับ
นักทองเท่ียว รวมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบ
สาธารณูปโภคตางๆ ท่ีตองไดรับการพัฒนา ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของตลาด
น้ําดอนหวายเพื่อดึงดูดและจูงใจนักทองเท่ียวใหหันมา
นิยมและเพิ่มจํานวนของนักทองเท่ียวโดยยังคงรักษา
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน
ภายในตลาดน้ําใหยังคงอยูและรักษาเอกลักษณของ ชุมชม 
พรอมกับนําไปสูความสามารถในการแขงขันเพื่อความอยู
รอดและการเติบโตท่ียั่งยืนตอไป ดวยเหตุนี้จึงเปนท่ีมา
ของโครงการการวิจัยแนวทางการพัฒนาการตลาดเพื่อ
สงเสริมการทองเท่ียวท่ียั่งยืนของตลาดน้ําดอนหวาย  โดย
มีวัตถุประสงคของการทําวิจัย 

1.   เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคา
และบริการในตลาดน้ําดอนหวาย 

2.   เพื่อศึกษาสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอแรงจูงใจ
ของนักทองเท่ียว 

3.   เพื่อศึกษาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง
อํานวยความสะดวกท่ีจําเปนเพื่อตอบสนองตอ
ความตองการพื้นฐานของนักทองเท่ียว  

4.   เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาดของตลาด
น้ําดอนหวายใหยั่งยืน 

 

2. ขอบเขตของการศึกษา 
 2.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การศึกษานี้มุงศึกษาดานความพรอมของชุมชนใน
การรองรับนักทองเท่ียว วิธีการบริหารแหลงทองเท่ียว 
การสงเสริมการสื่อสารทางการตลาด สิ่งอํานวยความ
สะดวก ดานพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาและ
บริการ สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอแรงจูงใจใน
การเดินทางมายังตลาดน้ําดอนหวาย ความตองการของผูท่ี
เกี่ยวของในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวย
ความสะดวกท่ี รวมท้ังวิเคราะหและนําเสนอแนวทางการ
พัฒนาตลาดน้ําดอนหวายใหยั่งยืน โดยมีกรอบแนวคิดใน

การศึกษาโดยใชทฤษฏีสวนประสมทางการตลาด 
กอใหเกิดแรงจูงใจ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน : 2541) 5 อีกท้ังใช
ทฤษฏีพฤติกรรมผูบริโภคเพื่อนําไปสูแนวทางการ
พัฒนาการตลาดเพื่อความยั่งยืน โดยมีกรอบแนวคิด ดังนี้ 

 
รูปที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 2.2 ขอบเขตดานกลุมตัวอยางที่ศึกษา 
 กลุมตัวอยางท่ีใหขอมูลแบงออกเปน 3 กลุม คือ 
คณะกรรมการบริหารแหลงทองเท่ียวตลาดน้ําดอนหวาย 
จํานวน 7 คน ผูประกอบการคาบริเวณตลาดน้ําดอนหวาย 
จํานวน 120 คน โดยทําการรวบรวมขอมูลโดยการ
สัมภาษณในเชิงลึกดวยแบบสัมภาษณ และนักทองเท่ียวท่ี
เดินทางมาระหวางเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ พ.ศ. 2550 
จํานวน  397 คน  โดยทําการรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม 
 2.3 ขอบเขตดานสถาน 
 ทําการศึกษาพื้นท่ีตลาดน้ําดอนหวายซึ่งมีพื้นท่ีอยู
ในบริเวณวัดคงคาราม (ดอนหวาย) ตําบลบางกระทึก 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

 2.4 ขอบเขตดานระยะเวลา 
 ระยะเวลาทําการศึกษา เริ่มต้ังแตเดือน มกราคม – 
กุมภาพันธ 2550  รวมระยะเวลา  59   วัน 

 
  



 

 

3. ผลการศึกษา 
 3.1 ความพรอมของชุมชนในการรองรับนักทองเที่ยว 
 ดานการบริหารแหลงทองเที่ยว คณะกรรมการ
บริหารมีการใหคําแนะนําแกผูประกอบการในเรื่องการ
ปฏิบัติตอลูกคาดวยอัธยาศัยอันดีและสิ่งท่ีควรจะปฏิบัติ
เพื่อใหนักทองเท่ียวเดินทางกลับมาอีก ทําความเขาใจกับ
ผูประกอบการเกี่ยวกับความเอื้ออาทรตอกัน และการ
ชวยกันดูแลถึงการเก็บขยะในเขตพื้นท่ีของตนเองและ
ใกลเคียง รวมถึงหามนําสิ่งของใดๆ ท้ิงลงในแมน้ํา สินคา
ท่ีนํามาขายตองสด สะอาด คุณภาพดี และราคาไมควรจะ
สูงเกินสมควร 
 ดานการส่ือสารทางดานการตลาด  การจัดทํา
ประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆไปยังหนวยงานอื่นและมี
การจัดพิมพหนังสือพิมพอบต.พบประชาชนซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการการทองเท่ียว  กิจกรรมการ
ทองเท่ียว และสินคาท่ีมีการนํามาจําหนาย 
 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  ในการเดินทาง
ทองเท่ียวทางน้ํามีเจาหนาท่ีจากกรมเจาทาคอยตรวจตรา
ความปลอดภัยและไดขอกําลังเจาหนาท่ีตํารวจจากสถานี
ตํ า รวจใกล เ คี ย งมา ดูแลใหบริ ก า รความปลอดภั ย 
โดยเฉพาะบริเวณท่ีจอดรถ นอกจากนี้ การจัดหองสุขาไว
ใหบริการโดยไมมีการเก็บคาบริการใดๆ  การบริการ
สาธารณูปโภคพื้นฐานตางๆ  เชน  น้ํ าประปา  ไฟฟา 
สถานท่ีนั่งพักผอนหยอนใจ 
 

 3.2 พฤติกรรมผูบริโภค 
ลักษณะการเดินทาง นักทองเท่ียวมากกวาครึ่งหนึ่งมี

ผูรวมเดินทางนอยกวา 5 คน รูจักตลาดน้ําดอนหวายจาก
คําบอกเลา เดินทางมาโดยรถสวนบุคคลโดยใชเสนทาง
ถนนสายปนเกลา-นครชัยศรีเลี้ยวซายเขาถนนพุทธมณฑล
สาย 5 และเหตุผลในการเดินทางมายังตลาดน้ําดอนหวาย
เพื่อมาซื้อสินคา 

พฤติกรรมในเลือกซ้ือสินคาและบริการ นักทองเท่ียว
มากกวาครึ่งหนึ่งเดินทางมายังตลาดน้ําดอนหวายไมเกิน 1 

ครั้งตอเดือน สวนใหญเดินทางมาในวันอาทิตย ชวงเวลา 
08.00–12.00 น. สินคาและบริการท่ีสนใจเปนพิเศษ คือ 
พืชผัก ผลไม ตนไม ท้ังนี้คิดวาสินคาและบริการท่ีเปน
จุดเดนของตลาดน้ําดอนหวาย คือ อาหารตางๆ โดยเฉลี่ยมี
คาใชจายในการมาแตละครั้งอยูระหวาง 500 - 1,000 บาท 
และสาเหตุสําคัยท่ีทําใหเลือกเดินทางมา คือ ความพอใจ
คุณภาพสินคาและบรรยากาศวิถีชีวิตของชุมชน  

ตารางที่ 1  สาเหตุท่ีทําใหนักทองเท่ียวเลือกเดินทางมา   
  ตลาด น้ําดอนหวาย 

สาเหต ุ จํานวน รอยละ 
  คุณภาพสินคา 115 29.1 
  บรรยากาศวิถีชีวิตของชุมชน 107 27.1 
  ความสะดวกในการเดินทาง 77 19.5 
  ราคา 43 10.9 
  การใหบริการ 17 4.3 
  การโฆษณา 9 2.3 
  อ่ืน  ๆ   26 6.6 

 
3.3 ความคิดเห็นของนักทองเที่ยว 

สวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการ
เดินทางมายังตลาดน้ําดอนหวายดานสินคาและบริการมี
ผลตอแรงจูงใจอยูในระดับมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
เรื่องความหลากหลายของสินคาท่ีมีการนํามาจําหนายและ
การบริการ  สวนในเรื่องการดูแลความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินแกนักทองเท่ียวมีผลตอแรงจูงใจนอยท่ีสุด 
และมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับสินคาท่ีมีการนํามาจําหนายวา
ควรจะมีความหลากหลาย รวมท้ังการปรับปรุงคุณภาพ
สินคา บรรจุภัณฑ และสวนประกอบของสินคาควรจะทํา
จากวัสดุธรรมชาติ และควรจะใหบริการแบบสุภาพและ
เปนกันเอง  

ด าน รา คา มีผลตอแ รงจู ง ใจอ ยู ใ นระ ดับมา ก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องราคาของสินคามีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคา  สวนในเรื่องมาตรฐานการกําหนด
ราคาในแตละรานมีผลตอแรงจูงใจนอยท่ีสุด และมี



 

 

ขอเสนอแนะใหพัฒนาคุณภาพของสินคาใหสอดคลองกับ
ราคาและการติดปายราคาสินคา  ท้ังนี้ควรจะจัดกิจกรรม
ลดราคาสินคาในชวงเทศกาล  

ดานสถานท่ีจัดจําหนายมีผลตอแรงจูงใจอยูในระดับ
ปานกลาง  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการแยกประเภทของ
รานคาในการจัดจําหนายสินคาและในเรื่องความเพียงพอ
ในการจัดสรรพื้นท่ีจําหนายสินคาของรานคามีผลตอ
แรงจูงใจนอยท่ีสุด และมีขอเสนอแนะวาควรจะจัด
สัดสวนพื้นท่ีจําหนายสินคาแตละประเภทใหเปนระเบียบ 
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเลือกซื้อ การจัดวางสินคาขาย
บนเรือ และการเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยของ
ทางเดินและบริเวณแพลองเรือ 

ดานการสื่อสารทางการตลาดและการสงเสริมทาง
การตลาดมีผลตอแรงจู งใจอยู ในระดับปานกลาง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการโฆษณาผานสื่อตางๆมีผล
ตอการตัดสินใจมาตลาดน้ําดอนหวาย   สวนในเรื่อง
ประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการขาย (ลด แลก แจก แถม) มี
ผลตอการซื้อสินคามีผลตอแรงจูงใจนอยท่ีสุด และมี
ขอเสนอแนะใหพัฒนาการประชาสัมพันธ เพื่อสราง
แรงจูงใจในการทองเท่ียว  การจัดกิจกรรมพิเศษ และ
โครงการแนะนําขอมูลแกนักทองเท่ียว การโฆษณาผาน
สื่อตางๆ การจัดโปรแกรมการทองเท่ียวในราคาพิเศษ 
และควรจะพัฒนาดานสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ 

 

ตารางที่ 2  สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอแรงจูงใจ 
      ในการเดินทางมายังตลาดน้ําดอนหวายของ 
 นักทองเท่ียว 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด x  S.D. 
ดานสินคาและบริการ 3.60 0.62 
ดานราคา 3.41 0.68 
ดานสถานท่ีจัดจําหนาย 3.30 0.67 
ดานการสื่อสารทางการตลาดและ 
การสงเสริมทางการตลาด 

3.03 0.84 

 

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความ
สะดวกท่ีจําเปนเพื่อตอบสนองตอความตองการพื้นฐาน 
นักทองเท่ียวมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลางโดยมี
คว ามพึ งพอ ใจมา ก ท่ีสุ ด ใน เรื่ อ งบร รย าก า ศและ
สิ่งแวดลอมบริเวณตลาดน้ําดอนหวายและมีความพึงพอใจ
นอยท่ีสุดในเรื่องการใหบริการตูเอทีเอ็มบริเวณตลาดน้ํา
ดอนหวาย นอกจากนี้ นักทองเท่ียวมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ดังนี้ 

1. จัดสถานท่ีจอดรถใหเพียงพอ และมีเจาหนาท่ีคอย
อํานวยความสะดวกในการจัดระเบียบการจราจร  รวมท้ัง
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 
 2. มีปายแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสามารถสังเกต
ไดอยางชัดเจน เพื่อใหสามารถวางแผนในการทองเท่ียว
และทราบถึงความสําคัญของสถานท่ีตางๆ 
 3. มีรถใหบริการรับ – สงนักทองเท่ียว เนื่องจากมี
จํานวนรถสาธารณะใหบริการเปนจํานวนนอย 
 4. เพิ่มจํานวนหองสุขาใหเพียงพอตอการใชบริการ 
และรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

5. จัดสถานท่ีสําหรับพักผอนหยอนใจท่ีรมรื่น หรือมี
พัดลมระบายอากาศ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับคน
พิการ  คนชรา  และสตรีมีครรภ   
 6. มีธนาคารและตู เอ ที เ อ็มไว ใหบริ กา รแก
นักทองเท่ียว 
 7. ปรับปรุงทางเดินใหกวางข้ึนและจัดพื้นท่ีจําหนาย
สินคาโดยแยกประเภทของสินคา ท่ีจําหนายให เปน
ระเบียบ เพื่อความสะดวกในการเดินเลือกซื้อสินคา   
 8. มีการรณรงคใหผูประกอบการ นักทองเท่ียว และ
ชาวบานบริเวณตลาดน้ําดอนหวายชวยกันรักษาความ
สะอาดและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.4 ความคิดเห็นของผูประกอบการคา 
ผูประกอบการคามีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. ปรับปรุงดานคาเชารานและคาบริหารสวนกลาง

โดยการปรับราคาใหเหมาะสมและควรจะมีความเปน
ธรรมกับผูประกอบการคาอยางเทาเทียมกัน  

2. ปรับปรุงแผงวางสินคาหนาราน การดูแลความ
สะอาด และการใหบริการถังขยะ  

3. ขยายพื้นท่ีจอดรถใหเพียงพอกับจํานวนรถท่ีเขา
มาจอด จัดระเบียบของพื้นท่ีจอดรถเพื่อใหสะดวกตอการ
ขนยายสินคา ท้ังนี้พื้นท่ีจอดรถไมควรจะอยูในเขตพื้นท่ี
จําหนายสินคา  

4. มีการจัดแบงพื้นท่ีการจําหนายสินคาตามประเภท
ของสินคาเพื่อความเปนระเบียบและอํานวยความสะดวก
แกนักทองเท่ียวในการเลือกซื้อ ควรจะมีการขยายพื้นท่ี
รานคาใหกวางข้ึน และขยายชองทางเดินของนักทองเท่ียว  

5. ปรับปรุงดานความสะอาด  การบริการสถานท่ี
จอดรถ การดูแลความปลอดภัย เนื่องจากเจาหนาท่ียังขาด
การดูแลเอาใจใส และควรจะใชวาจาท่ีสุภาพ ท้ังนี้ควรจะ
มีการพบปะพูดคุยระหวางเจาหนาท่ีและผูประกอบการคา
ใหมากข้ึน  

6. มีการสงเสริมการขายโดยการจัดกิจกรรมการ
สงเสริมการตลาด/โครงการตางๆ เชน การจัดงานผลไม-
ตนไม มีฝายประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรและใหขอมูล ควร
จะมีการโฆษณาเพิ่มข้ึนเพื่อใหนักทองเท่ียวไดรูจักในดาน
การทองเท่ียวอื่นๆ   
 นอกจากนี้ ผูประกอบการคามีขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ในการปรับปรุงและพัฒนาตลาดน้ําดอนหวายโดยกลาวถึง
การมีสวนรวมในดานการบริหาร การพัฒนาการทองเท่ียว 
ไดแก  การจัดรณรงครักษาสิ่ งแวดลอม  การจัดงาน
ประจําป การเขารวมประชุมผูประกอบการคา การดูแล
รักษาความสะอาด การมีสวนรวมในการประชาสัมพันธ 
การจัดเสียงตามสาย การติดปายโฆษณา การแนะสินคาท่ี
มีคุณภาพ  รวมถึงการเขารวมอบรมเพื่อเพิ่มความรูดาน
ตางๆ เชน การพัฒนาสินคา OTOP เปนตน 
 

4. อภิปรายผล 
 นักทองเท่ียวสวนใหญเดินทางมาตลาดน้ําดอนหวาย
เพื่อมาซื้อสินคา โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาประเภทพืชผัก 
ผลไม และตนไมโดยจะคํานึงถึงคุณภาพ ราคา และความ
สด  อย า งไรก็ตาม  สิ่ ง ท่ี ดึง ดูดใจนักทอง เ ท่ี ยว  คือ 
บรรยากาศท่ีเปนวิถีชีวิตของชุมชนท่ียังคงอนุรักษความ
เปนตลาดน้ําไวซึ่งสอดคลองกับพวงบุหงา ภูมิพานิช 
(2539)4 ท่ีพบวา วิถีชีวิต อาหาร พืชผัก ผลไมเปนสิ่งดึงดูด
ใจอยางหนึ่งท่ีทําใหนักทองเท่ียวเดินทางมายังแหลง
ทองเท่ียว 
 จากการศึกษาพบวาความหลากหลายของสินคาท่ีมี
การนํามาจําหนายและบริการมีผลตอแรงจูงใจในการซื้อ
สินคาของนักทองเท่ียวมากท่ีสุด ท้ังนี้ผูประกอบการเอง
ไดคํานึงถึงผลิตภัณฑหรือสินคาท่ีจะนํามาเสนอขายตอ
นักทองเท่ียว โดยมีใหเลือกสรรมากมาย นอกจากนี้ ราคา
ของสินคาเปนปจจัยมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคามาก
ท่ีสุดและเม่ือพิจารณาถึงดานสถานท่ีการจัดจําหนายพบวา
การแยกประเภทของรานคาในการจําหนายสินคามีผลตอ
แรงจูงใจมากท่ีสุด ในสวนของการสื่อสารทางการตลาด
และการสงเสริมทางการตลาดนั้น ตลาดน้ําดอนหวายมี
การจัดกิจกรรมและโครงการตางๆ คอนขางนอยซึ่ง 
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2542)6  กลาววาสวนประสมการตลาด
มีบทบาทท่ีสําคัญ เพราะวาเปนการรวบรวมการตัดสินใจ
เอาไว ท้ังหมดเพื่อนํามาใชในการดําเนินงานเกี่ยวกับ
วางแผนผลิตภัณฑท่ีลูกคาตองการในตลาดเปาหมายท่ีได
เลือกสรรไว  
 อยางไรก็ตาม คณะกรรมการตลาดดอนหวายไดมี
การเนนในเรื่องการรักษาคุณภาพของสินคา การกําหนด
ราคาสินคา และใหผูประกอบการตอนรับนักทองเท่ียว
ดวยความเปนกันเองซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการตลาด
เพื่อการทองเท่ียวของสุวรรณา กาญจนเมธากุล (2542)7 ท่ี
กล าวถึงส วนประสมการตลาดวาผู มีหน า ท่ีในการ
ใหบริการมีความสํา คัญมากซึ่ งจะตองมีทักษะและ
ความสามารถ 



 

 

สําหรับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่ ง
อํานวยความสะดวกท่ีพบวาในบริเวณตลาดน้ําดอนหวาย
มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน ไดแก  ระบบไฟฟา น้ําประปา 
โทรศัพทครบถวนและมีบริการอยางเพียงพอซึง่สอดคลอง
กับแนวความคิดดานองคประกอบเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียว
ของ วินิจ วีรยางกูร (2532)8 ท่ีกลาวไววาสิ่งอํานวยความ
สะดวกเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหสถานท่ีทองเท่ียวอยูใน
ความนิยมของนักทองเท่ียว นอกจากนี้ยังมีเรื่องสถานท่ี
จอดรถซึ่งถึงแมวาทางคณะกรรมการฯ จะจัดสถานท่ีจอด
รถไวหลายแหง แตยังไม เพียงพอตอนักทองเท่ียว ท่ี
เดินทางมาตลาดน้ําดอนหวาย  ซึ่งแนวทางแกปญหาควร
หาสถานท่ีจอดรถภายนอกกอนทางเขาโดยตองมีพื้นท่ี
สามารถรองรับรถไดเปนจํานวนมากโดยมีบริการรถรับ-
สงเขามาถึงในตลาดน้ําดอนหวาย แตอยางไรก็ตาม  ใน
การท่ีจะหาสถานท่ีจอดรถนั้น อาจตองมีคาใชจายในการ
เชาสถานท่ีจอดรถ ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจตองพิจารณา
ใหถวนถี่  อีกท้ังรวมถึงการบริการตู เอทีเอ็ม ซึ่งมีไม
เพียงพอตอความตองการ 
 

5. ขอเสนอแนะ 
5.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช 
ดานสินคาและบริการ  ควรจะมีสินคา ท่ีมีความ

หลากหลายมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งควรจะมีการขาย
สินคาบนเรือตามริมน้ําเพื่อใหนักทองเท่ียวไดสัมผัส
บรรยากาศและวิถีชีวิต และจะตองมีการปรับปรุงคุณภาพ
สินคาและบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนประกอบของ
สินคาควรจะเปนวัสดุท่ีทํามาจากธรรมชาติ   

ดานราคาจะตองมีการพัฒนาคุณภาพของสินคาให
สอดคลองกับราคาและควรจะติดปายราคาสินคาไว 

ดานชองทางการจัดจําหนายควรมีการจัดวางสินคา
ตามประเภทของสินคาเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อ
สินคา มีการจัดวางจําหนายสินคาบนเรือตามริมแมน้ํา  

ดานการสื่อสารทางการตลาดและการสงเสริมทาง
การตลาดควรจะมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเปนการสราง

แรงจูงใจในการทองเ ท่ียวตลาดน้ํ าดอนหวาย  มีการ
โฆษณาผานสื่อตาง ๆ ใหมากยิ่งข้ึน  

สําหรับระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความ
สะดวกควรจะจัดหาสถานท่ีจอดรถเพิ่มเพื่อใหเพียงพอตอ
นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาและควรจะเพิ่มตูเอทีเอ็มเพื่อ
บ ริ ก า ร แ ก นั ก ท อ ง เ ท่ี ย ว แ ล ะ จ ะ ต อ ง รณ ร ง ค แ ก
ผูประกอบการและนักทองเท่ียวเกี่ยวกับการรักษาความ
สะอาด รวมถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อลดภาวะโลก
ร อนแ ละจั ด ให มีหน ว ยปฐ มพย าบ า ลบริ ก า ร แ ก
นักทองเท่ียวเพื่อใหนักทองเท่ียวม่ันใจในความปลอดภัย
ยิ่งข้ึน รวมถึงการดูแลการทองเท่ียวทางเรือใหมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งข้ึน  เชน การจัดเสื้อชูชีพ  การกําหนด
มาตรฐานความปลอดภัย การมีเจาหนาท่ีทางน้ําดูแล 

 

5.2   ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดมุงการวิจัยในสวน

ของพฤติกรรมผูบริโภคและสวนประสมการตลาดท่ีมีผล
ตอแรงจูงใจโดยคณะผู วิ จัย มีความเห็นวาควรจะ มี
การศึกษาในครั้งตอไปทางดานปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการ
บริหารตลาดน้ําดอนหวายเพื่อท่ีจะศึกษาอํานาจในการ
บริหาร  แนวทางในการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 
หลักการบริหาร และสิ่งท่ีทําใหการบริหารตลาดน้ําดอน
หวายเปนไปอยางมีเอกภาพและกระจายรายไดแกชุมชน
อยางท่ัวถึง  
กิตติกรรมประกาศ 
    งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธนบุรี  
สัญญาหมายเลข. 6 / 2549 
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