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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษา บุพปจจัยทีส่ ง ผลตอความตัง้ ใจกลับมาเทีย่ วตลาดริมนํา้ ดอนหวายซํา้
ของนั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทย และเสนอแนะแนวทางในการพั ฒ นาส ว นประสมทางการตลาด กิ จ กรรม
การทองเที่ยว และการพัฒนาคุณภาพบริการของแหลงทองเที่ยวตลาดริมนํ้าดอนหวาย วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงปริมาณกลุมตัวอยาง คือ นักทองเที่ยว จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูลใชสถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปร
เปนขั้น การวิจัยเชิงคุณภาพ จํานวน 10 คน เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลโดยการสรุป
เนือ้ หา ผลการวิจยั พบวา บุพปจจัยทีส่ ง ผลตอความตัง้ ใจกลับมาเทีย่ วตลาดริมนํา้ ดอนหวายซํา้ ของนักทองเทีย่ ว
ชาวไทย ไดแก กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ความเปนรูปธรรม การใหความมัน่ ใจ ความเขาใจความเห็นอกเห็นใจ
กิจกรรมการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวตองการ ลักษณะทางกายภาพ และผลิตภัณฑ (แหลงทองเที่ยวและ
การใหบริการ) สําหรับแนวทางในการพัฒนาดานสวนประสมทางการตลาด โดยเฉพาะลักษณะทางกายภาพ
ที่ควรพัฒนา คือ บริเวณสถานที่จอดรถควรสรางที่จอดรถที่มีหลังคาคลุม เพื่อกันแดดกันฝน ประเด็นกิจกรรม
การทองเที่ยวโดยเฉพาะกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยนั้น นักทองเที่ยวตองการมีสวนรวมในกิจกรรม
* ผูเขียนหลัก
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ตามเทศกาล ประเพณีทสี่ าํ คัญสําหรับประเด็นการพัฒนาคุณภาพบริการของแหลงทองเทีย่ วตลาดริมนํา้ ดอนหวาย
โดยเฉพาะความเปนรูปธรรม ตองรักษาสภาพแวดลอมใหมีความสวยงามโดดเดนเปนธรรมชาติรวมถึง
ควรจัดรูปแบบรานคาใหมีความเกาแกเหมือนสมัยกอนที่เปนตลาดโบราณ

คําสําคัญ
ความตั้งใจกลับมาเที่ยวซํ้า สวนประสมทางการตลาด คุณภาพบริการทางการทองเที่ยว

Abstract
This research aims to study the antecedents affecting the intention to revisit to Don Wai
waterfront market and suggest ways to the development of the marketing mix of tourism activities
and improving the quality of tourism services of Don Wai waterfront market. Research methodologies
were used quantitative, the sample was the 400 tourists. The instrument used was questionnaire
and data were analyzed using descriptive statistical analysis and multiple linear regression analysis.
For the qualitative Research are 10 persons. The instrument were collected by questionnaires and
the data was analyzed by content analysis. The results showed that an antecedents affecting the
intention to come to revisit the market are tourist activities such as Thai tradition; materiality ensuring
understanding, compassion activities travel destinations, physical products (tourism and services).
The development of the marketing mix especially the physical characteristics are the parking area,
should build parking lot shielded from sun and rain. The tourism activities, particularly activities that
Thai tradition activities, tourists wishing to participate in the festival activities. For improving the
quality of tourism services market, especially Don Wai waterfront market, have to save the environment
within the tourism area to be the outstanding in natural beauty and should decorate stores are
old as ancient as the old market.

Keywords
Intention to Revisit, Marketing Mix, Service Quality

บทนํา
การทองเที่ยวนับเปนอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีการขยายตัวสูง อีกทั้งยังมีบทบาทสําคัญใน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเปนอยางมาก ซึ่งจากแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 2555 – 2559
ไดวิเคราะหวามีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของนักทองเที่ยว กลาวคือ นักทองเที่ยวนิยมเดินทางทองเที่ยว
ในระยะใกลๆ นอกจากนี้ยังเกิดกระแสความนิยมจากนักทองเที่ยวซึ่งมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของ
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การอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม ตลาดริมนํ้าดอนหวายนับไดวาเปนแหลงทองเที่ยวที่ยังคงสภาพ
ของความเปนธรรมชาติทั้งทางดานวิถีชุมชนและวัฒนธรรม อีกทั้งยังเปนแหลงทองเที่ยวที่แสดงใหเห็นถึง
เอกลักษณและวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นที่สําคัญแหงหนึ่งของจังหวัดนครปฐม และยังเปนพื้นที่อีกแหงหนึ่ง
ที่ฟนตัวขึ้นมาจากอิทธิพลของ “การทองเที่ยว” โดยไดอาศัยปจจัย 2 ประการมาสราง “จุดขาย” อันไดแก
อดีตอันรุงเรือง และบรรยากาศอันสงบสุข (ปาณวัฒน อุทัยเลิศ, 2551) นอกจากนี้ยังมีการนําเอาภูมิปญญา
ทองถิน่ มาใชใหเกิดประโยชนโดยเนนความสามารถในการผลิตอาหารเปนหลัก สําหรับการประกอบธุรกิจของ
ชาวชุมชนตลาดริมนํา้ ดอนหวายมีความไดเปรียบในเชิงทรัพยากร คือ มีสนิ คาทีเ่ ปนภูมปิ ญ
 ญาพืน้ บานในทองถิน่
มีวิธีการประชาสัมพันธสินคาและการใหบริการแกนักทองเที่ยว ทําใหมีภาพลักษณที่ดี สามารถจูงใจ
ใหนักทองเที่ยวมาเที่ยวชม ชิม และซื้อสินคากันอยางตอเนื่อง
อนึ่งสวนประสมการตลาดนับเปนเครื่องมือสําคัญทางการตลาดของธุรกิจในการที่จะทําใหธุรกิจ
ประสบความสําเร็จทางดานการตลาด (Kotler, 1997, 93-94) และปจจัยสวนประสมทางการตลาดนี้จะชวย
สรางความพึงพอใจใหนกั ทองเทีย่ วกลับมาทองเทีย่ วซํา้ อีก สวนกิจกรรมการทองเทีย่ วและกิจกรรมนันทนาการ
ที่นักทองเที่ยวไดมีโอกาสทํากิจกรรมตาง ๆ ถือเปนองคประกอบสําคัญในยุคปจจุบัน เนื่องจากกิจกรรมตางๆ
นั้นจะเปนประสบการณที่ยังคงอยูในความทรงจําของนักทองเที่ยว อีกทั้งยังกอใหเกิดการกระจายรายได
(สถาบันพัฒนาการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมการทองเที่ยว อางถึงใน ปยวรรณ คงประเสริฐ, 2551)
ดังนั้นกิจกรรมการทองเที่ยวจึงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวได นอกจากนี้คุณภาพของ
การบริการทางการทองเทีย่ ว ยังเปนปจจัยหนึง่ ทีส่ าํ คัญในการดึงดูดนักทองเทีย่ วใหมาเลือกใชบริการ โดยคุณภาพ
ของการบริการทางการทองเที่ยวเปนผลมาจากการเปรียบเทียบระหวางบริการที่คาดหวังวาจะไดรับกับ
การบริการทีไ่ ดรบั จริง (จารุบณ
ุ ณ ปานานนท, 2533) โดยการนําเสนอบริการทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพตรงกับความตองการ
และเปนไปตามความคาดหวังของนักทองเที่ยว ก็ยอมสงผลใหนักทองเที่ยวมีแนวโนมที่เกิดความตั้งใจกลับ
มาเที่ยวซํ้า ซึ่งความตั้งใจที่กลับมาเที่ยวซํ้านั้นเกิดจากการที่นักทองเที่ยวไดรับความสุข ความเพลิดเพลิน
จากการมาทองเที่ยว แลวเต็มใจที่จะกลับไปเที่ยวซํ้าอีกในอนาคต รวมถึงมีการแนะนํากลุมเพื่อนหรือคนรูจัก
ใหไปเที่ยวเชนเดียวกัน (Eugenio - Martin & Avila- Foucat, 2005)
จากเหตุผลดังกลาวขางตนคณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาบุพปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจกลับมา
เทีย่ วตลาดริมนํา้ ดอนหวายซํา้ ของนักทองเทีย่ วชาวไทย

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาบุพปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจกลับมาเที่ยวตลาดริมนํ้าดอนหวายซํ้าของนักทองเที่ยว
ชาวไทย และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาสวนประสมทางการตลาด กิจกรรมการทองเที่ยว และ
การพัฒนาคุณภาพบริการของแหลงทองเทีย่ วตลาดริมนํา้ ดอนหวายใหนกั ทองเทีย่ วกลับมาเทีย่ วซํา้ มากยิง่ ขึน้
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วิธีการวิจัย
วิธีการวิจัยใชการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพโดย
1. การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ เก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ส ว นบุ ค คล
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยกิจกรรมการทองเที่ยว ปจจัยคุณภาพบริการทางการทองเที่ยว และ
ความตัง้ ใจกลับมาเทีย่ วซํา้ ของนักทองเทีย่ วชาวไทย ประชากรและกลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั ไดแก นักทองเทีย่ ว
ชาวไทยที่มาทองเที่ยวในจังหวัดนครปฐมจํานวน 1,852,746 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557) คํานวณ
ขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane (Yamane, 1967) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05
ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน และใชวิธีสุมตัวอยางเปนแบบงาย (Simple Random Sampling) เครื่องมือ
การวิจัยเชิงปริมาณเปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด กิจกรรมการทองเที่ยว
คุณภาพบริการทางการทองเที่ยวและความตั้งใจกลับมาเที่ยวซํ้าของนักทองเที่ยว ชาวไทย การเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามจากนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวตลาดริมนํ้าดอนหวาย การวิเคราะหขอมูล
ใชสถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน
ไดแก การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหาปจจัยที่สงผลตอ
ความตั้งใจกลับมาเที่ยวตลาดริมนํ้าดอนหวายซํ้าของนักทองเที่ยวชาวไทย
2. การวิจยั เชิงคุณภาพ เพือ่ อธิบายและยืนยันขอมูลทีไ่ ดจากการวิจยั เชิงปริมาณ ผูใ หขอ มูลสําคัญ
ในการสัมภาษณเชิงลึก ไดแก ผูม สี ว นไดสว นเสียในแหลงทองเทีย่ วตลาดริมนํา้ ดอนหวาย ไดแก ผูป ระกอบการ
คนทีอ่ ยูใ นพืน้ ที่ นักทองเทีย่ ว และนายกองคการบริหารสวนตําบล ใชวธิ กี ารเลือกแบบเจาะจงรวมทัง้ สิน้ จํานวน
10 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ ในประเด็นปจจัยสวนประสมทางการตลาด กิจกรรม
การทองเทีย่ ว คุณภาพบริการทางการทองเทีย่ ว รวมถึงปจจัยอืน่ ๆ ทีส่ ง ผลตอความตัง้ ใจกลับมาเทีย่ วตลาดริมนํา้
ดอนหวายซํา้ ของนักทองเทีย่ วชาวไทยในการวิเคราะหขอ มูลเชิงคุณภาพจากคําถามปลายเปด ผูว จิ ยั นําเสนอ
ผลการสัมภาษณแบบเจาะลึกและวิเคราะหเนื้อหา
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ผลการวิจัย
1. บุพปจจัยทีส่ ง ผลตอความตัง้ ใจกลับมาเทีย่ วตลาดริมนํา้ ดอนหวายซํา้ ของนักทองเทีย่ วชาวไทย
ผลการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ เรื่อง บุพปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจกลับมาเที่ยวตลาดริมนํ้า
ดอนหวายซํ้าของนักทองเที่ยวชาวไทยพบวา ดานขอมูลสวนบุคคลของนักทองเทียวที่เปนกลุมตัวอยาง
สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31-40 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส อาชีพหลักรับจาง
ทั่วไป/งานอิสระ รายไดตอเดือน 15,001-20,000 บาท ลักษณะการเดินทางมาทองเที่ยว คือ มาดวยตนเอง
พาหนะทีใ่ ชในการทองเทีย่ ว คือ รถยนตสว นตัว ชวงเวลาทีเ่ ดินทางมาทองเทีย่ วมากทีส่ ดุ คือ วันหยุดสุดสัปดาห
เหตุผลที่เลือกเดินทางทองเที่ยวตลาดริมนํ้าดอนหวาย คือ มาซื้ออาหาร สําหรับสวนประสมทางการตลาด
ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยนักทองเที่ยวใหความสําคัญกับชองทางการจัดจําหนาย
(  = 3.79, S.D = 0.40) เปนอันดับแรก แสดงดังตาราง
ตารางที่ 1
ปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจกลับมาเที่ยวตลาดริมนํ้าดอนหวายซํ้าของนักทองเที่ยวชาวไทย
´ ´¥n ª¦³¤µµ¦¨µ
1.oµ¨·£´r (Â®¨nn°Á¸É¥ª Â¨³µ¦Ä®o¦·µ¦)
2.oµ¦µµ
3.oµµ¦nÁ¦·¤µ¦¨µ
4.oµn°µµ¦´Îµ®nµ¥
5.oµ¦³ªµ¦
6.oµ»¨µ¦
7.oµ¨´¬³µµ¥£µ¡

X
3.51
3.61
3.55
3.79
3.68
3.69
3.65

SD
S.D
0.34
0.35
0.48
0.40
0.61
0.42
0.39

¦³´
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ

สวนกิจกรรมการทองเทีย่ วในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ นระดับมาก โดยนักทองเทีย่ วใหความสําคัญ
กับกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการพักผอนหยอนใจ (  = 3.66, S.D = 0.44) เปนอันดับแรก แสดงดังตาราง
ตารางที่ 2
กิจกรรมการทองเที่ยว
´ ´¥·¦¦¤µ¦n °Á¸É¥ª
1.oµ·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ªÁ¡ºÉ°µ¦¡´n°®¥n°Ä
2.oµ·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ª¸É´n°Á¸É¥ªo°µ¦
3.oµ·¦¦¤ºµ¦³Á¡¸Å¥

X
3.66
3.64
3.52

SD
S.D
0.44
0.50
0.57

¦³´
¤µ
¤µ
¤µ

226

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560

คุณภาพบริการทางการทองเที่ยวในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยนักทองเที่ยว
ใหความสําคัญกับความเปนรูปธรรม (  = 3.70, S.D = 0.60) เปนอันดับแรก สวนการใหความมัน่ ใจนัน้
นักทองเทีย่ ว มีความคิดเห็นปานกลาง (  = 3.36, S.D = 0.47) แสดงดังตาราง
ตารางที่ 3
คุณภาพบริการทางการทองเที่ยว

»£µ¡¦·µ¦µµ¦n °Á¸É¥ª
1.oµªµ¤Á}¦¼¦¦¤
2.oµªµ¤ÁºÉ°º°ÅªoªµÄ
3.oµµ¦°°ªµ¤o°µ¦
4.oµµ¦Ä®oªµ¤¤´ÉÄ
5.oµªµ¤Á oµÄªµ¤Á®È°Á®ÈÄ

X
3.70
3.67
3.59
3.36
3.66

SD
S.D
0.60
0.44
0.43
0.47
0.49

¦³´
¤µ
¤µ
¤µ
µ¨µ
¤µ

สําหรับความตัง้ ใจกลับมาเทีย่ วซํา้ ของนักทองเทีย่ วชาวไทยในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ นระดับมาก
โดยนักทองเทีย่ วจะมีการบอกเลาประสบการณ/ความประทับในทางบวกเกีย่ วกับการทองเทีย่ วในแหลงทองเทีย่ ว
(  = 3.80, S.D = 0.61) สวนการบอกเลาถึงสิง่ ดี ๆ ของสถานทีท่ อ งเทีย่ วตลาดริมนํา้ ดอนหวายแหงนี้แกบุคคล
รอบขางเพื่อใหมาทองเที่ยว มีความคิดเห็นปานกลาง (  = 3.34, S.D = 0.7) แสดงดังตาราง
ตารางที่ 4
ความตั้งใจกลับมาเที่ยวซํ้าของนักทองเที่ยวชาวไทย
ªµ¤´Ê Ä¨´¤µÁ¸É¥ªÎµÊ °´n °Á¸É¥ªµªÅ¥
1.µ¦°Á¨nµ¹·É¸Ç °µ¸Én°Á¸É¥ª¨µ¦·¤ÊÎµ
°®ªµ¥Â®n¸ÊÂn»¨¦° oµÁ¡ºÉ°Ä®o¤µn°Á¸É¥ª
2.µ¦°Á¨nµ¦³µ¦r/ªµ¤¦³´ÄµªÁ¸É¥ª´
µ¦n°Á¸É¥ªÄÂ®¨nn°Á¸É¥ª
3.®µ¤¸Áª¨µ³¨´¤µÁ¸É¥ª¨µ¦·¤ÊÎµ°®ªµ¥Â®n¸Ê
4.¤¸ªµ¤¦³´ÄÂ¨³o°µ¦³¨´¤µn°Á¸É¥ª
¨µ¦·¤ÊÎµ°®ªµ¥ÊÎµ

X
3.34

SD
0.70

¦³´
µ¨µ

3.80

0.61

¤µ

3.76
3.63
3

0.80
0.81

¤µ
มาก
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ผลการวิเคราะหบพุ ปจจัยทีส่ ง ผลตอความตัง้ ใจกลับมาเทีย่ วตลาดริมนํา้ ดอนหวายซํา้ ของนักทองเทีย่ ว
ชาวไทย โดยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 มี 7 ดานโดยปจจัยทั้ง 7 ดานอธิบายการผันแปรตาม คือ ความตั้งใจกลับมา
เทีย่ วตลาดริมนํา้ ดอนหวายซํา้ ของนักทองเทีย่ วชาวไทยไดรอ ยละ 74.3 อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .001
แสดงเปนสมการไดดังนี้
ความตัง้ ใจกลับมาเทีย่ วตลาดริมนํา้ ดอนหวายซํา้ ของนักทองเทีย่ วชาวไทย = 0.392 + 0.275 (กิจกรรม
สืบสานประเพณีไทย) + 0.209 (ความเปนรูปธรรม) + 0.165 (การใหความมั่นใจ) + 0.151 (ความเขาใจ
ความเห็นอกเห็นใจ) + 0.086 (กิจกรรมการทองเทีย่ วทีน่ กั ทองเทีย่ วตองการ) + 0.071 (ลักษณะทางกายภาพ)
+ 0.069 (ผลิตภัณฑ)
ผลการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึก โดยในประเด็นดานสวนประสมทาง
การตลาดนัน้ นักทองเทีย่ วชอบมาซือ้ อาหารเพราะมีใหเลือกซือ้ หลากหลาย ราคาไมแพงเหมาะสมกับคุณภาพ
ตลาดฯ มีการประชาสัมพันธขึ้นปายไว ทําใหนักทองเที่ยวรับทราบขอมูลตาง ๆ อีกทั้งสามารถเดินทางมาได
โดยสะดวก พอคา แมคามีอัธยาศัยดี สถานที่จอดกวางขวางเพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยว
ประเด็นดานกิจกรรมการทองเที่ยวนั้น นักทองเที่ยวชอบกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการพักผอนหยอนใจ เชน
การใหอาหารปลา นักทองเทีย่ วตองการกิจกรรมการชมสวนเกษตร สวนผลไม เพือ่ ศึกษาวิธกี ารปลูกพืชเกษตรอินทรีย
นอกจากนี้ควรมีกิจกรรมตางๆ ตามเทศกาลประเพณี และกิจกรรมตาง ๆ ที่นักทองเที่ยวสามารถเขามามี
สวนรวมได สําหรับประเด็นดานคุณภาพบริการทางการทองเทีย่ วนัน้ ตลาดริมนํา้ ดอนหวายสามารถใหบริการ
ไดตรงตามความตองการของนักทองเที่ยว แตนักทองเที่ยวตองการใหปรับปรุงปายบอกทางมาตลาดริมนํ้า
ดอนหวาย และผังแสดงตําแหนงรานคา ตลาดฯ ใหบริการตามเวลาที่บอกกลาวหรือแจงไวกับนักทองเที่ยว
พอคา แมขาย มีอัธยาศัยดี พรอมที่จะใหบริการและสามารถใหบริการไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถรับรู
ถึงความตองการของนักทองเที่ยวที่แตกตางกัน สําหรับประเด็นความตั้งใจกลับมาเที่ยวซํ้าของนักทองเที่ยว
ชาวไทยนั้น นักทองเที่ยวจะบอกเลาประสบการณ/ความประทับใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว
ใหคนใกลชิดไดรับรู และหากมีเวลาก็จะมาเที่ยวตลาดริมนํ้าดอนหวายแหงนี้ซํ้าอีก
2. แนวทางในการพัฒนาสวนประสมทางการตลาด กิจกรรมการทองเทีย่ ว และการพัฒนา
คุณภาพบริการของแหลงทองเที่ยวตลาดริมนํ้าดอนหวาย ในภาพรวมควรใหความสําคัญกับปจจัยที่
สงผลตอความตั้งใจกลับมาเที่ยวซํ้าของนักทองเที่ยวชาวไทยที่ไดจากการทําการศึกษาดวยการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การพัฒนาสวนประสมทางการตลาด ดานลักษณะทางกายภาพนั้น บริเวณสถานที่
จอดรถควรสรางทีจ่ อดรถทีม่ หี ลังคาคลุมเพือ่ กันแดด กันฝน และควรขยายทีจ่ อดรถใหเพียงพอแกความตองการ
นอกจากนี้ควรเพิ่มกลองวงจรปดบริเวณที่จอดรถและในตลาดใหมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการจับจาย
ใชสอยของนักทองเที่ยว สวนดานผลิตภัณฑ (แหลงทองเที่ยวและการใหบริการ) ผูประกอบการตองดูแลราน
อาหารใหสะอาดอยูเสมอ เพราะนักทองเที่ยวใหความสําคัญกับความสะอาดและความปลอดภัยของ
อาหารที่จําหนายเปนอยางมาก
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2.2 กิจกรรมการทองเทีย่ ว ดานกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย นักทองเทีย่ วตองการมีสว นรวม
ในกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณีที่สําคัญ เชน การแตงกายดวยผาไทยในการมารวมกิจกรรม การสอนทํา
ขนมไทยโบราณ นอกจากนี้ยังตองการใหมีกิจกรรมตางๆ ตามเทศกาลประเพณีที่ใหประชาชนมารวมทําบุญ
ซึง่ กิจกรรมตาง ๆ ดังกลาวเปนกิจกรรมทีส่ ง เสริมการทองเทีย่ ว อีกทัง้ ยังเปนการกระตุน เศรษฐกิจระดับทองถิน่
สวนดานกิจกรรมการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวตองการ คือ นั่งเรือชมสวนผลไมและชมสวนการเกษตรของ
ผูขายสินคาเกษตร ดังนั้นจึงควรจัดกิจกรรมการทองเที่ยวใหสอดคลองกับความตองการและความสนใจของ
นักทองเทีย่ วแตละคน แตละกลุม ทัง้ นีก้ จิ กรรมการทองเทีย่ วดังกลาวตองไมทาํ ใหเกิดความเสียหายตอสวนเกษตร
3. การพัฒนาคุณภาพบริการของแหลงทองเที่ยวตลาดริมนํ้าดอนหวาย ดานความเปน
รูปธรรมตลาดริมนํา้ ดอนหวายตองรักษาสภาพแวดลอมภายในแหลงทองเทีย่ วใหมคี วามสวยงามโดดเดนเปน
ธรรมชาติ นอกจากนีน้ กั ทองเทีย่ วไดใหทศั นะวาควรจัดรูปแบบรานคาใหมคี วามเกาแกเหมือนสมัยกอนทีเ่ ปน
ตลาดโบราณ ทั้งนี้เพราะพฤติกรรมนักทองเที่ยวนิยมทองเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต (Nostalgia Tourism) ไปกับ
ภาพวิถชี วี ติ ของคนในยุคกอนทีป่ จ จุบนั หาชมไดยาก ดังนัน้ จึงตองการใหตลาดริมนํา้ ดอนหวายมีความหมาย
ทีส่ อื่ ถึงวิถชี วี ติ หรือชุมชนในอดีต สวนดานการใหความมัน่ ใจ ตลาดริมนํา้ ดอนหวายมีความสามารถในการให
บริการและมีความเพียงพอตอการใหบริการ โดยนักทองเทีย่ วประทับใจพอคา แมคา ทีม่ อี ธั ยาศัยดี มีความพรอม
ที่ จ ะให บ ริ ก าร อย า งไรก็ ต ามควรหาผู  ป ระกอบการร า นอาหารและมี ก ารจํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ฮ าลาล
สําหรับนักทองเที่ยวที่เปนมุสลิม เพื่อใหนักทองเที่ยวมุสลิมสามารถบริโภคอาหารไดอยางมั่นใจ สําหรับ
ดานความเขาใจความเห็นอกเห็นใจนัน้ ผูป ระกอบการตองรับรูค วามตองการของนักทองเทีย่ วทีม่ คี วามแตกตางกัน
มีการเตรียมพรอมสําหรับการเปนเจาบานทีด่ ี นอกจากนีผ้ ปู ระกอบการรานคาตองเต็มใจทีจ่ ะตอบคําถามของ
นักทองเที่ยวดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดี เพื่อสรางความประทับใจใหเกิดขึ้นกับนักทองเที่ยว

อภิปรายผลการวิจัย
1. บุพปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจกลับมาเที่ยวตลาดริมนํ้าดอนหวายซํ้าของนักทองเที่ยว
ชาวไทย ไดขอคนพบสําคัญ มี 7 ปจจัย รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย นักทองเที่ยวตองการมีสวนรวมในกิจกรรมตามเทศกาล/
ประเพณีทสี่ าํ คัญ ทัง้ นีเ้ พราะกระแสความนิยมของนักทองเทีย่ วในการอนุรกั ษประเพณีวฒ
ั นธรรมและวิถชี วี ติ
ความเปนอยูด งั้ เดิมของชุมชน โดยนักทองเทีย่ วตองการมีสว นรวมกับชุมชนในการทํากิจกรรมตาง ๆ ทีน่ อกเหนือ
จากการมาเลือกซื้อสินคาแลวกลับบาน สอดคลองกับสถาบันพัฒนาการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
การทองเที่ยว (อางถึงใน ปยวรรณ คงประเสริฐ, 2551) ซึ่งไดกําหนดองคประกอบที่สําคัญ ของการทองเที่ยว
ไวประการหนึง่ คือ กิจกรรมการทองเทีย่ วและกิจกรรมนันทนาการซึง่ อาจนับไดวา เปนองคประกอบทีส่ าํ คัญใน
ยุคปจจุบันเพราะการที่นักทองเที่ยวไดมีโอกาสทํากิจกรรมตาง ๆ จะเปนประสบการณที่คงอยูในความทรงจํา
ของนักทองเที่ยวและกิจกรรมดังกลาวมักกอใหเกิดการกระจายรายไดอีกดวย ความเปนรูปธรรม ซึ่งไดแก
สภาพแวดลอมภายในแหลงทองเที่ยวมีความสวยงามโดดเดนเปนธรรมชาติ โดยสภาพแวดลอมของ
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แหลงทองเทีย่ วทีส่ วยงามโดดเดนนับเปนองคประกอบทีส่ าํ คัญของ การเดินทางมาทองเทีย่ ว สอดคลองกับ มิล และ
เมอรริสัน (Mill & Morrison, 1992) ซึ่งกลาววา แหลงทองเที่ยวจะประกอบไปดวยสิ่งดึงดูดใจในดาน
ความสวยงาม ความน า ประทั บ ใจ รวมถึ ง ป จ จั ย พื้ น ฐานในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ระบบการสื่ อ สารและ
สาธารณูปโภค การขนสง นอกจากนีย้ งั สอดคลองกับการสัมภาษณเชิงลึก ซึง่ ไดกลาวถึงสภาพแวดลอมภายใน
แหลงทองเที่ยววามีความสวยงามเปนธรรมชาติ การใหความมั่นใจ ไดแก ความสามารถในการใหบริการ
และความเพียงพอตอการใหบริการ ทั้งนี้เนื่องจากบรรดาพอคา แมคามีอัธยาศัยดีใหบริการแกนักทองเที่ยว
อยางเปนกันเอง นอกจากนี้ยังมีการเปดใหบริการทุกวัน สอดคลองกับคุณภาพการบริการกอนการตัดสินใจ
ซื้อบริการของ กนกพร ลีลาเทพินทร, พัชญา มาลือศรี และ ปรารถนา ปุณณกิติเกษม (2554) ศิริพร
วิษณุมหิมาชัย (2557) ทีไ่ ดกลาวเกีย่ วกับการใหความมัน่ ใจแกผรู บั บริการวาผูใ หบริการแสดงความสามารถทีท่ าํ ให
เกิดความเชื่อใจไดในตัวผูใหบริการโดยผูใหบริการสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการดวย
ความสุภาพออนนอม มีกริ ยิ ามารยาททีด่ ใี นการใหบริการจนทําใหผรู บั บริการเกิดความไววางใจและมัน่ ใจวา
จะไดรับบริการที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการสัมภาษณเชิงลึกที่กลาวถึงสิ่งที่ประทับใจ คือ พอคา
แมคาอัธยาศัยดี มีความพรอมที่จะใหบริการ ความเขาใจความเห็นอกเห็นใจ ไดแก การรับรูความตองการ
ของนักทองเที่ยวที่มีความแตกตางกันและความเต็มใจในการตอบคําถาม ทั้งนี้เนื่องจากทางไวยาวัจกรวัด
ดอนหวายไดมีการจัดประชุมพอคา แมคา อยูเปนประจํามีการบอกกลาวใหมีมารยาทที่ดีตอนักทองเที่ยว
สอดคลองกับกนกพร ลีลาเทพินทร และคณะ (2554) ศิริพร วิษณุมหิมาชัย (2557) ซึ่งไดกลาวเกี่ยวกับ
ความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการวาเปนการดูแลเอาใจใสตอผูรับบริการตามความตองการที่
แตกตางกันและถือผลประโยชนสูงสุดของลูกคาเปนสําคัญ อีกทั้งยังสอดคลองกับการสัมภาษณเชิงลึกซึ่ง
กลาวถึงการใหความสนใจแกลูกคาหรือนักทองเที่ยวที่มาซื้อสินคาเปนอยางดี กิจกรรมการทองเที่ยวที่
นักทองเที่ยวตองการ ไดแก นักทองเที่ยวตองการนั่งเรือชมสวนผลไม และนักทองเที่ยวตองการชมสวน
การเกษตรของผูขายสินคาเกษตร ทั้งนี้เพราะกิจกรรมการทองเที่ยวเปนสวนหนึ่งของแหลงทองเที่ยวที่ทําให
นักทองเที่ยวไดพักผอนหยอนใจไดแสดงออก หรือไดรับความรูสอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจา จันทรา
(2545) ซึง่ ผลการศึกษานักทองเทีย่ วไดใหขอ เสนอแนะวาควรมีกจิ กรรมอืน่ ๆ เพิม่ เติม เชน การนําเทีย่ วชมสวน
การเกษตรของผูขายสินคาเกษตร การนั่งเรือชมสวนผลไม นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการสัมภาษณเชิงลึกที่
กลาวถึงความตองการชมสวนเกษตร เพราะตองการศึกษาการทําการเกษตรอินทรีย ลักษณะทางกายภาพ
ไดแก หองสุขามีความสะอาดและสะดวกสบาย ทัง้ นีเ้ พราะหองสุขาเปนเรือ่ งของความสะอาดและสุขอนามัย
ที่แหลงทองเที่ยวตองใหความสําคัญซึ่งลักษณะทางกายภาพดังกลาวแสดงใหเห็นถึงคุณภาพของบริการที่
นักทองเที่ยวสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน สอดคลองกับศิริวรรณ เสรีรัตน (2550) ชนานาถ พูลผล (2557)
ไดอธิบายถึงสวนประสมการตลาดดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพวาหมายถึง การพัฒนารูปแบบการใหบริการ
สามารถทําไดโดยการสรางคุณภาพโดยรวมหรือตองแสดงใหเห็นคุณภาพของบริการผานการใชหลักฐานที่
สามารถมองเห็นไดเพือ่ สรางคุณคาใหกบั ลูกคา นอกจากนีย้ งั สอดคลองกับการสัมภาษณเชิงลึกซึง่ ไดกลาววา
ลักษณะทางกายภาพนั้นจะเห็นไดวาหองสุขามีความสะอาดเพราะไดมีการของบประมาณจากทองเที่ยว
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จังหวัดโดยไดบรรจุไวเปนแผนระยะยาว ผลิตภัณฑ (แหลงทองเทีย่ วและการใหบริการ) ไดแก รานอาหาร
สะอาดมีอาหารใหเลือกหลากหลาย ทั้งนี้เพราะตลาดริมนํ้าดอนหวายมีอาหารหวานคาวหลากหลายชนิด
ดังนั้นจึงเปนเหตุผลที่นักทองเที่ยวสวนใหญเลือกเดินทางทองเที่ยวตลาดริมนํ้าดอนหวายเพื่อมาซื้ออาหาร
และนักทองเที่ยวสวนใหญชอบตลาดริมนํ้าดอนหวายและจะกลับมาทองเที่ยวซํ้า อีกทั้งยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Kotler & Hellier (2003) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการใชบริการซํ้าผลการศึกษาพบวา
ความชอบในตราสินคานัน้ เปนปจจัยทีส่ ง ผลระหวางความพึงพอใจและการใชบริการซํา้ ของลูกคา ความชอบ
ในตราสินคาเปนปจจัยหลักทีม่ อี ทิ ธิพลตอการรับรูในคุณคาความพึงพอใจของลูกคา นอกจากนีย้ งั สอดคลอง
กับการสัมภาษณเชิงลึกหลายทานซึ่งไดแสดงทัศนะที่ตรงกันวาตลาดริมนํ้าดอนหวายมีของขายจํานวนมาก
และหลากหลายใหเลือกจับจาย เชน อาหารคาว ขนมหวานหรือขนมไทย ผลิตภัณฑทองถิ่น และของที่ระลึก
สําหรับซื้อเปนของฝาก
2. แนวทางในการพัฒนาสวนประสมทางการตลาด และการพัฒนาคุณภาพบริการของ
แหลงทองเทีย่ วตลาดริมนํา้ ดอนหวาย จากผลการศึกษาบุพปจจัยทีม่ ผี ลตอความตัง้ ใจกลับมาเทีย่ วตลาดริมนํา้
ดอนหวายซํ้ า ของนั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทย และจากทั ศ นะของผู  ใ ห ข  อ มู ล การสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ
แนวทางในการพั ฒ นาส ว นประสมทางการตลาดและการพั ฒ นาคุ ณ ภาพบริ ก ารของแหล ง ท อ งเที่ ย ว
ตลาดริมนํา้ ดอนหวาย สามารถดําเนินการไดดงั นี้ การพัฒนาสวนประสมทางการตลาด ดานลักษณะทางกายภาพนัน้
บริเวณสถานทีจ่ อดรถควรสรางทีจ่ อดรถทีม่ หี ลังคาคลุมเพือ่ กันแดด กันฝน และควรขยายทีจ่ อดรถใหเพียงพอแก
ความตองการ นอกจากนี้ควรเพิ่มกลองวงจรปดบริเวณที่จอดรถและในตลาดใหมากขึ้นเพื่อความปลอดภัย
ในการจับจายใชสอยของนักทองเที่ยว สอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550) และ ชนานาถ พูลผล (2557)
ซึ่งไดอธิบายถึงสวนประสมการตลาดดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพวา เปนการพัฒนารูปแบบการใหบริการ
ซึง่ สามารถทําไดโดยการสรางคุณภาพโดยรวม หรือตองแสดงใหเห็นคุณภาพของบริการโดยผานการใชหลักฐาน
ที่สามารถมองเห็นไดเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา สวนดานผลิตภัณฑ (แหลงทองเที่ยวและการใหบริการ)
ผูป ระกอบการตองดูแลรานอาหารใหสะอาดอยูเ สมอ ซึง่ ปจจุบนั นักทองเทีย่ วใหความสําคัญกับความสะอาด
และความปลอดภัยของอาหารทีจ่ าํ หนายเปนอยางมาก สอดคลองกับศิริวรรณ เสรีรตั น (2550) และชนานาถ
พูลผล (2557) ซึง่ กลาววาผลิตภัณฑคอื สิง่ ทีเ่ สนอขายโดยธุรกิจเพือ่ ตอบสนองความจําเปนหรือความตองการ
ของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจซึ่งประกอบดวยสิ่งที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
ปณิศา ลัญชานนท (2548) และชื่นนภา อื้อศรีวงศ (2553) ไดกลาวถึงการบริหารธุรกิจบริการแบบประสม
ประสานในดานสวนประกอบของผลิตภัณฑซึ่งหมายถึงทุกสวนประกอบของการใหบริการที่สามารถสราง
คุณคาใหกับลูกคา ไดแก ลักษณะที่เปนผลิตภัณฑหลักและบริการเสริม ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลประโยชนที่
ลูกคาตองการ การพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยว ดานกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย นักทองเที่ยวตองการ
มีสว นรวมในกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณีทสี่ าํ คัญ เชน การแตงกายดวยผาไทยในการมารวมกิจกรรมการสอน
ทําขนมไทยโบราณ นอกจากนี้ยังตองการใหมีกิจกรรมตาง ๆ ตามเทศกาลประเพณีที่ใหประชาชนมารวม
ทําบุญ สวนดานกิจกรรมการทองเทีย่ วทีน่ กั ทองเทีย่ วตองการนัน้ นักทองเทีย่ วตองการนัง่ เรือชมสวนผลไมและ
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ตองการชมสวนการเกษตรของผูขายสินคาเกษตร ดังนั้นผูมีสวนเกี่ยวของตองจัดกิจกรรมการทองเที่ยวให
สอดคลองกับความตองการและความสนใจของนักทองเที่ยวแตละคนแตละกลุมโดยกิจกรรมการทองเที่ยว
ดังกลาวตองไมทําใหเกิดความเสียหายตอสวนเกษตร สอดคลองกับพยอม ธรรมบุตร (2549) และปยวรรณ
คงประเสริฐ (2551) ซึง่ กลาวถึงองคประกอบทีส่ าํ คัญของการทองเทีย่ ว ทีก่ ลาวถึงกิจกรรมการทองเทีย่ ววาเปน
องคประกอบทีส่ าํ คัญในยุคปจจุบนั เพราะการทองเทีย่ วมิไดหมายความเพียงแคการเดินทางไปชมโบราณสถาน
อนุสาวรีย หรือความงดงามของธรรมชาติเทานั้น แตยังเปนการที่นักทองเที่ยวไดมีโอกาสทํากิจกรรมตางๆ
ตลอดจนการรวมกิจกรรมกับชุมชนเจาบานซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะเปนประสบการณที่คงอยูในความทรงจํา
ของนักทองเที่ยว อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจา จันทรา (2545) ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนา
ตลาดดอนหวาย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมใหเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยการมีสวนรวม
ของชุมชน โดยผลการศึกษานักทองเที่ยวไดใหขอเสนอแนะวาควรมีกิจกรรมการนําเที่ยวชมสวนการเกษตร
ของผูขายสินคาเกษตร การนั่งเรือชมสวนผลไม รวมถึงมีกิจกรรมตางๆ ตามเทศกาลประเพณีที่ใหประชาชน
ทั่วไปไดมารวมทําบุญ
การพัฒนาคุณภาพบริการของแหลงทองเที่ยวตลาดริมนํ้า ดอนหวาย ดานความเปนรูปธรรม
ตลาดริมนํา้ ดอนหวายตองรักษาสภาพแวดลอมภายในแหลงทองเทีย่ วใหมคี วามสวยงามโดดเดนเปนธรรมชาติ
และควรจัดรูปแบบรานคาใหมีความเกาแกเหมือนสมัยกอนที่เปนตลาดโบราณซึ่งปจจุบันหาชมไดยาก
ดังนัน้ จึงตองการใหตลาดริมนํา้ ดอนหวายมีความหมายทีส่ อื่ ถึงวิถชี วี ติ หรือชุมชนในอดีต นอกจากนีค้ วรจัดทํา
ปายบอกทางมาตลาดริมนํา้ ดอนหวายเปนระยะ ๆ ทีส่ ามารถสังเกตเห็นไดโดยงาย และควรมีผงั แสดงตําแหนง
รานคา หองนํ้า ถังขยะ ที่นั่งพักผอน รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ภายในตลาดริมนํ้าดอนหวาย
สอดคลองกับ กนกพร ลีลาเทพินทร และคณะ (2554) และศิริพร วิษณุมหิมาชัย (2557) ซึ่งอธิบายถึง
แบบจําลอง SERVQUAL ของ Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990) ในสวนของความเปนรูปธรรมของบริการ
หรือลักษณะทางกายภาพวาเปนสิ่งที่ปรากฏใหเห็นโดยผูรับบริการไดสัมผัสและการบริการนั้นเปนรูปธรรม
สามารถรับรูได อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของพัชรา ลาภลือชัย (2546) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวชาวไทยตอการจัดการทองเที่ยวตลาดนํ้าดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และตลาดนํ้าทาคา
จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบวานักทองเที่ยวพึงพอใจตอการจัดการทองเที่ยวตลาดนํ้าในดาน
ความสําคัญกับสภาพวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนในตลาดนํ้า
สวนดานการใหความมัน่ ใจ ตลาดริมนํา้ ดอนหวายมีความสามารถในการใหบริการและมีความเพียงพอ
ตอการใหบริการ โดยนักทองเที่ยวประทับใจพอคา แมคาที่มีอัธยาศัยดี มีความพรอมที่จะใหบริการอยางไร
ก็ตามควรหาผูประกอบการรานอาหารและมีการจําหนายผลิตภัณฑฮาลาล สําหรับนักทองเที่ยวที่เปนมุสลิม
เพือ่ ใหนกั ทองเทีย่ วมุสลิมสามารถบริโภคอาหารไดอยางมัน่ ใจ ควรเพิม่ จํานวนพนักงานในวันหยุดสุดสัปดาห
หรือวันนักขัตฤกษที่มีนักทองเที่ยวมาใชบริการจํานวนมาก สอดคลองกับ กนกพร ลีลาเทพินทร และคณะ
(2554) และศิรพิ ร วิษณุมหิมาชัย (2557) ซึง่ อธิบายถึงแบบจําลอง SERVQUAL ของ Zeithaml, Parasuraman
& Berry (1990) ในสวนของการใหความมั่นใจแกผูรับบริการวา ผูใหบริการตองแสดงความสามารถ
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ที่ทําใหเกิดความเชื่อใจไดในตัวผูใหบริการโดยตอบสนองความตองการของผูรับบริการดวยความสุภาพ
ออนนอม มีกิริยามารยาทที่ดีในการใหบริการ สําหรับดานความเขาใจความเห็นอกเห็นใจนั้น ผูประกอบการ
ตองรับรูค วามตองการของนักทองเทีย่ วทีม่ คี วามแตกตางกันโดยตองสามารถสงมอบคุณภาพในการใหบริการ
กับนักทองเที่ยวไดอยางรวดเร็ว มีการเตรียมพรอมสําหรับการเปนเจาบานที่ดี นอกจากนี้ผูประกอบการ
รานคาตองเต็มใจที่จะตอบคําถามของนักทองเที่ยวดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดี และไมตรีจิตที่อบอุนอยางเต็มใจ
และใสใจ เพื่อสรางความประทับใจใหเกิดขึ้นกับนักทองเที่ยวมาก สอดคลองกับ กนกพร ลีลาเทพินทร
และคณะ (2554) และศิริพร วิษณุมหิมาชัย (2557) ซึ่งอธิบายถึงแบบจําลอง SERVQUAL ของ Zeithaml,
Parasuraman & Berry (1990) ในสวนของความเขาใจความเห็นอกเห็นใจซึ่งก็คือการดูแล ความเอื้ออาทร
เอาใจใสตอผูรับบริการตามความตองการที่แตกตางกันออกไปของผูรับบริการแตละคนโดยใหบริการ
อยางเอาใจใส ถือผลประโยชนสูงสุดของลูกคาเปนสําคัญและเขาใจถึงความตองการของลูกคา

สรุป
จากการศึกษาบุพปจจัยทีม่ ผี ลตอความตัง้ ใจกลับมาเทีย่ วตลาดริมนํา้ ดอนหวายซํา้ ของนักทองเทีย่ ว
ชาวไทยไดคน พบประเด็นตาง ๆ ทีส่ าํ คัญเกีย่ วกับปจจัยทีม่ ผี ลตอความตัง้ ใจกลับมาเทีย่ วตลาดริมนํา้ ดอนหวาย
ซํา้ ของนักทองเทีย่ วชาวไทย คือ ผูม สี ว นไดสว นเสียในแหลงทองเทีย่ วตลาดริมนํา้ ดอนหวาย ควรใหความสําคัญ
กับกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ความเปนรูปธรรม การใหความมั่นใจ ความเขาใจความเห็นอก เห็นใจ
กิจกรรมการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวตองการ รวมถึงลักษณะทางกายภาพ และผลิตภัณฑ (แหลงทองเที่ยว
และการใหบริการ) เนือ่ งจากปจจัยดังกลาวขางตนมีผลตอความตัง้ ใจกลับมาเทีย่ วตลาด ริมนํา้ ดอนหวายซํา้
ของนักทองเทีย่ วชาวไทย สําหรับแนวทางการพัฒนาสวนประสมทางการตลาด และการพัฒนาคุณภาพบริการ
ของแหลงทองเที่ยวตลาดริมนํ้าดอนหวายนั้น ผูมีสวนไดสวนเสียในแหลงทองเที่ยว ตลาดริมนํ้าดอนหวาย
ควรดําเนินการดังนีค้ อื ดานการพัฒนาสวนประสมทางการตลาด ควรใหความสําคัญกับลักษณะทางกายภาพ
และดานผลิตภัณฑ (แหลงทองเทีย่ วและการใหบริการ) สวนการพัฒนากิจกรรมการทองเทีย่ วควรใหความสําคัญ
กับกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย และกิจกรรมการทองเทีย่ วทีน่ กั ทองเทีย่ วตองการ สําหรับการพัฒนาคุณภาพ
บริการควรใหความสําคัญกับความเปนรูปธรรม การใหความมัน่ ใจ และความเขาใจความเห็นอกเห็นใจ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1.1 ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําปายบอกทางมายังแหลงทองเทีย่ วตลาดริมนํา้
ดอนหวาย โดยปายบอกทางควรเปนปายขนาดใหญ เปนจุดเดนที่สะดุดตา นอกจากนี้ควรมีปายบอกทาง
เปนระยะ ๆ ที่สามารถสังเกตเห็นไดโดยงาย
1.2 ภาครัฐและผูเ กีย่ วของควรรวมมือกันในการจัดกิจกรรมการทองเทีย่ วทีน่ กั ทองเทีย่ วตองการ
อยางหลากหลาย เพื่อเปนการดึงดูดใจนักทองเที่ยว
1.3 ภาครั ฐ และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ ง านหรื อ กิ จ กรรมต า ง ๆ
ใหนักทองเที่ยวไดรับทราบผานทางเว็ปไซต หรือ Face book ของตลาดริมนํ้าดอนหวาย
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2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
การศึกษาในโอกาสตอไปควรพิจาณาศึกษาตัวแปรอื่นที่สงผลตอความตั้งใจกลับมาเที่ยวซํ้า
ของนักทองเที่ยวชาวไทย เชน ภาพลักษณของแหลงทองเที่ยว ความพึงพอใจ แรงจูงใจทางการทองเที่ยว
ความคุนเคยตอแหลงทองเที่ยวและคุณคาที่รับรูจากการทองเที่ยว เพราะตัวแปรดังกลาวในงานวิจัยอื่น ๆ
มีผลตอความตั้งใจกลับมาเที่ยวซํ้าของนักทองเที่ยว
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