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บทคัดยอ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพ่ือศกึษา บพุปจจยัท่ีสงผลตอความตัง้ใจกลบัมาเทีย่วตลาดรมินํา้ดอนหวายซํา้

ของนักทองเท่ียวชาวไทย และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาสวนประสมทางการตลาด กิจกรรม                       

การทองเท่ียว และการพัฒนาคุณภาพบริการของแหลงทองเที่ยวตลาดริมนํ้าดอนหวาย วิธีดําเนินการวิจัย   

การวิจัยเชิงปริมาณกลุมตัวอยาง คือ นักทองเที่ยว จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช คือ แบบสอบถาม                   

การวิเคราะหขอมูลใชสถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา  และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปร  

เปนขั้น การวิจัยเชิงคุณภาพ จํานวน 10 คน เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลโดยการสรุป

เน้ือหา ผลการวิจยัพบวา บพุปจจัยท่ีสงผลตอความต้ังใจกลับมาเทีย่วตลาดรมิน้ําดอนหวายซํา้ของนกัทองเท่ียว

ชาวไทย ไดแก กจิกรรมสบืสานประเพณไีทย ความเปนรปูธรรม การใหความมัน่ใจ ความเขาใจความเหน็อกเหน็ใจ 

กิจกรรมการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวตองการ ลักษณะทางกายภาพ และผลิตภัณฑ  (แหลงทองเที่ยวและ                     

การใหบริการ) สําหรับแนวทางในการพัฒนาดานสวนประสมทางการตลาด โดยเฉพาะลกัษณะทางกายภาพ

ที่ควรพัฒนา คือ บริเวณสถานที่จอดรถควรสรางที่จอดรถที่มีหลังคาคลุม เพื่อกันแดดกันฝน ประเด็นกิจกรรม

การทองเที่ยวโดยเฉพาะกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยนั้น นักทองเที่ยวตองการมีสวนรวมในกิจกรรม
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ตามเทศกาล ประเพณทีีส่าํคญัสาํหรบัประเด็นการพฒันาคุณภาพบริการของแหลงทองเทีย่วตลาดรมินํา้ดอนหวาย

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
 การทองเท่ียวนับเปนอุตสาหกรรมภาคบริการท่ีมีการขยายตัวสูง อีกท้ังยังมีบทบาทสําคัญใน           

ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเปนอยางมาก ซึ่งจากแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 2555 – 2559                

ไดวิเคราะหวามีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของนักทองเที่ยว กลาวคือ นักทองเที่ยวนิยมเดินทางทองเที่ยว

ในระยะใกลๆ  นอกจากน้ียังเกิดกระแสความนิยมจากนักทองเที่ยวซ่ึงมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึนในเร่ืองของ           
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การอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม ตลาดริมน้ําดอนหวายนับไดวาเปนแหลงทองเท่ียวที่ยังคงสภาพ

ของความเปนธรรมชาติทั้งทางดานวิถีชุมชนและวัฒนธรรม อีกทั้งยังเปนแหลงทองเท่ียวท่ีแสดงใหเห็นถึง

เอกลักษณและวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นท่ีสําคัญแหงหนึ่งของจังหวัดนครปฐม และยังเปนพ้ืนท่ีอีกแหงหนึ่ง     

ที่ฟนตัวข้ึนมาจากอิทธิพลของ “การทองเที่ยว” โดยไดอาศัยปจจัย 2 ประการมาสราง “จุดขาย” อันไดแก      

อดีตอันรุงเรือง และบรรยากาศอันสงบสุข (ปาณวัฒน  อุทัยเลิศ, 2551) นอกจากนี้ยังมีการนําเอาภูมิปญญา

ทองถ่ินมาใชใหเกดิประโยชนโดยเนนความสามารถในการผลิตอาหารเปนหลัก สาํหรับการประกอบธุรกจิของ

ชาวชมุชนตลาดริมนํา้ดอนหวายมคีวามไดเปรยีบในเชงิทรพัยากร คอื มสีนิคาทีเ่ปนภูมปิญญาพ้ืนบานในทองถิน่ 

มีวิธีการประชาสัมพันธสินคาและการใหบริการแกนักทองเที่ยว ทําใหมีภาพลักษณที่ดี สามารถจูงใจ                   

ใหนักทองเที่ยวมาเที่ยวชม ชิม และซื้อสินคากันอยางตอเนื่อง

 อน่ึงสวนประสมการตลาดนับเปนเคร่ืองมือสําคัญทางการตลาดของธุรกิจในการท่ีจะทําใหธุรกิจ

ประสบความสําเร็จทางดานการตลาด (Kotler, 1997, 93-94) และปจจัยสวนประสมทางการตลาดนี้จะชวย

สรางความพงึพอใจใหนกัทองเทีย่วกลบัมาทองเทีย่วซํา้อกี สวนกจิกรรมการทองเทีย่วและกจิกรรมนนัทนาการ

ที่นักทองเที่ยวไดมีโอกาสทํากิจกรรมตาง ๆ  ถือเปนองคประกอบสําคัญในยุคปจจุบัน เนื่องจากกิจกรรมตางๆ

นั้นจะเปนประสบการณที่ยังคงอยูในความทรงจําของนักทองเท่ียว อีกท้ังยังกอใหเกิดการกระจายรายได 

(สถาบันพัฒนาการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมการทองเที่ยว อางถงึใน ปยวรรณ  คงประเสริฐ, 2551) 

ดังนั้นกิจกรรมการทองเท่ียวจึงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักทองเท่ียวได นอกจากนี้คุณภาพของ        

การบรกิารทางการทองเทีย่ว ยงัเปนปจจยัหนึง่ทีส่าํคญัในการดงึดดูนกัทองเทีย่วใหมาเลอืกใชบรกิาร โดยคณุภาพ

ของการบริการทางการทองเท่ียวเปนผลมาจากการเปรียบเทียบระหวางบริการท่ีคาดหวังวาจะไดรับกับ           

การบรกิารทีไ่ดรบัจริง (จารุบณุณ  ปานานนท, 2533) โดยการนําเสนอบรกิารทีด่มีคีณุภาพตรงกับความตองการ

และเปนไปตามความคาดหวังของนักทองเท่ียว ก็ยอมสงผลใหนักทองเท่ียวมีแนวโนมที่เกิดความตั้งใจกลับ

มาเท่ียวซํ้า ซึ่งความตั้งใจท่ีกลับมาเท่ียวซํ้านั้นเกิดจากการที่นักทองเท่ียวไดรับความสุข ความเพลิดเพลิน      

จากการมาทองเที่ยว แลวเต็มใจที่จะกลับไปเที่ยวซํ้าอีกในอนาคต รวมถึงมีการแนะนํากลุมเพื่อนหรือคนรูจัก

ใหไปเที่ยวเชนเดียวกัน (Eugenio - Martin & Avila- Foucat, 2005) 

 จากเหตุผลดังกลาวขางตนคณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาบุพปจจัยที่มีผลตอความต้ังใจกลับมา          

เท่ียวตลาดริมนํา้ดอนหวายซ้ําของนกัทองเทีย่วชาวไทย

วัตถุประสงค
 เพื่อศึกษาบุพปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจกลับมาเที่ยวตลาดริมนํ้าดอนหวายซ้ําของนักทองเที่ยว   

ชาวไทย และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาสวนประสมทางการตลาด กิจกรรมการทองเท่ียว และ        

การพัฒนาคณุภาพบรกิารของแหลงทองเทีย่วตลาดรมินํา้ดอนหวายใหนกัทองเท่ียวกลับมาเทีย่วซํา้มากยิง่ข้ึน
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วิธีการวิจัย
 วิธีการวิจัยใชการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพโดย 

 1. การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล                     

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยกิจกรรมการทองเที่ยว ปจจัยคุณภาพบริการทางการทองเที่ยว และ              

ความตัง้ใจกลบัมาเทีย่วซํา้ของนกัทองเทีย่วชาวไทย ประชากรและกลุมตวัอยางทีใ่ชในการวจิยั ไดแก นกัทองเทีย่ว

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 

คุณภาพบริการทางการทองเท่ียวและความตั้งใจกลับมาเที่ยวซํ้าของนักทองเที่ยว ชาวไทย การเก็บรวบรวม

ขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามจากนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวตลาดริมน้ําดอนหวาย การวิเคราะหขอมูล    

ใชสถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน 

ไดแก การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือหาปจจัยที่สงผลตอ              

ความตั้งใจกลับมาเที่ยวตลาดริมนํ้าดอนหวายซํ้าของนักทองเที่ยวชาวไทย 

 2. การวจิยัเชงิคุณภาพ เพ่ืออธบิายและยนืยันขอมูลท่ีไดจากการวจิยัเชงิปรมิาณ ผูใหขอมูลสําคัญ

ในการสมัภาษณเชงิลกึ ไดแก ผูมสีวนไดสวนเสยีในแหลงทองเท่ียวตลาดริมนํา้ดอนหวาย ไดแก ผูประกอบการ 

คนท่ีอยูในพ้ืนท่ี นกัทองเท่ียว และนายกองคการบรหิารสวนตําบล ใชวธีิการเลอืกแบบเจาะจงรวมท้ังส้ินจํานวน 

10 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ ในประเด็นปจจัยสวนประสมทางการตลาด กิจกรรม      

การทองเทีย่ว คณุภาพบริการทางการทองเทีย่ว รวมถงึปจจยัอ่ืนๆ  ทีส่งผลตอความตัง้ใจกลบัมาเทีย่วตลาดรมินํา้

ดอนหวายซ้ําของนักทองเท่ียวชาวไทยในการวิเคราะหขอมูลเชงิคุณภาพจากคําถามปลายเปด ผูวจิยันําเสนอ

ผลการสัมภาษณแบบเจาะลึกและวิเคราะหเนื้อหา
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ภาพที่ 1:  กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ผลการวิจัย
 1. บพุปจจยัทีส่งผลตอความตัง้ใจกลบัมาเทีย่วตลาดรมินํา้ดอนหวายซํา้ของนกัทองเทีย่วชาวไทย

  ผลการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ เร่ือง บุพปจจัยท่ีมีผลตอความต้ังใจกลับมาเที่ยวตลาดริมน้ํา    

ดอนหวายซํ้าของนักทองเท่ียวชาวไทยพบวา ดานขอมูลสวนบุคคลของนักทองเทียวที่เปนกลุมตัวอยาง           

สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31-40 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส อาชีพหลักรับจาง

ทั่วไป/งานอิสระ รายไดตอเดือน 15,001-20,000 บาท ลักษณะการเดินทางมาทองเที่ยว คือ มาดวยตนเอง 

พาหนะทีใ่ชในการทองเทีย่ว คอื รถยนตสวนตวั ชวงเวลาทีเ่ดนิทางมาทองเทีย่วมากทีส่ดุ คอื วนัหยุดสุดสัปดาห 

เหตุผลท่ีเลือกเดินทางทองเท่ียวตลาดริมน้ําดอนหวาย คือ มาซ้ืออาหาร สําหรับสวนประสมทางการตลาด        

ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยนักทองเที่ยวใหความสําคัญกับชองทางการจัดจําหนาย                

(= 3.79, S.D = 0.40) เปนอันดับแรก แสดงดังตาราง

ตารางที่ 1

ปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจกลับมาเที่ยวตลาดริมนํ้าดอนหวายซํ้าของนักทองเที่ยวชาวไทย

 X S D  

1.  (  ) 
2.  
3.  
4.  
5.   
6.  
7.  

3.51 
3.61 
3.55 
3.79 
3.68 
3.69 
3.65 

0.34 
0.35 
0.48 
0.40 
0.61 
0.42 
0.39 

 
 
 
 
 
 
 

  สวนกจิกรรมการทองเท่ียวในภาพรวมมคีวามคดิเหน็อยูในระดบัมาก โดยนกัทองเท่ียวใหความสาํคญั

กับกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการพักผอนหยอนใจ (= 3.66, S.D = 0.44) เปนอันดับแรก แสดงดังตาราง

ตารางที่ 2

กิจกรรมการทองเที่ยว

 X S D  

1.  
2.  
3.  

3.66 
3.64 
3.52 

0.44 
0.50 
0.57 

 
 
 

 

S.D

S.D
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 X S D  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

3.70 
3.67 
3.59 
3.36 
3.66 

0.60 
0.44 
0.43 
0.47 
0.49 

 
 
 

 
 

 คุณภาพบริการทางการทองเท่ียวในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยนักทองเท่ียว               

ใหความสําคัญกับความเปนรูปธรรม ( = 3.70, S.D = 0.60)  เปนอันดับแรก สวนการใหความม่ันใจน้ัน               

นกัทองเทีย่ว มีความคิดเห็นปานกลาง (= 3.36, S.D = 0.47)  แสดงดังตาราง

ตารางที่ 3

คุณภาพบริการทางการทองเที่ยว

 สาํหรบัความต้ังใจกลบัมาเทีย่วซํา้ของนกัทองเทีย่วชาวไทยในภาพรวมมีความคดิเหน็อยูในระดบัมาก

โดยนกัทองเทีย่วจะมกีารบอกเลาประสบการณ/ความประทับในทางบวกเก่ียวกับการทองเทีย่วในแหลงทองเทีย่ว 

(= 3.80, S.D = 0.61)  สวนการบอกเลาถงึสิง่ด ีๆ  ของสถานทีท่องเท่ียวตลาดริมนํา้ดอนหวายแหงนี้แกบุคคล

รอบขางเพื่อใหมาทองเที่ยว มีความคิดเห็นปานกลาง (= 3.34, S.D = 0.7)  แสดงดังตาราง

ตารางที่ 4

ความตั้งใจกลับมาเที่ยวซํ้าของนักทองเที่ยวชาวไทย

 X S D  

1.
 

2. /
 

3.  
4.                

 

3.34 
 

3.80 
 

3.76
3

 

0.70 
 

0.61 
 

0.80 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

S.D

3.63            0.81                   มาก



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560 227

 ผลการวเิคราะหบพุปจจัยท่ีสงผลตอความต้ังใจกลับมาเท่ียวตลาดรมิน้ําดอนหวายซ้ําของนักทองเทีย่ว

ชาวไทย โดยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression) อยางมี          

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 มี 7 ดานโดยปจจัยทั้ง 7 ดานอธิบายการผันแปรตาม คือ ความตั้งใจกลับมา

เท่ียวตลาดรมิน้ําดอนหวายซํา้ของนักทองเทีย่วชาวไทยไดรอยละ 74.3 อยางมนียัสําคัญทางสถติทิีร่ะดบั .001 

แสดงเปนสมการไดดังนี้

 ความตัง้ใจกลบัมาเทีย่วตลาดรมิน้ําดอนหวายซ้ําของนกัทองเท่ียวชาวไทย = 0.392 + 0.275 (กจิกรรม

สืบสานประเพณีไทย) + 0.209 (ความเปนรูปธรรม) + 0.165 (การใหความม่ันใจ) + 0.151 (ความเขาใจ     

ความเหน็อกเหน็ใจ) + 0.086 (กจิกรรมการทองเทีย่วท่ีนกัทองเทีย่วตองการ) + 0.071 (ลกัษณะทางกายภาพ) 

+ 0.069 (ผลิตภัณฑ)

 ผลการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึก โดยในประเด็นดานสวนประสมทาง  

การตลาดนัน้  นกัทองเท่ียวชอบมาซือ้อาหารเพราะมใีหเลอืกซ้ือหลากหลาย ราคาไมแพงเหมาะสมกับคณุภาพ  

ตลาดฯ มีการประชาสัมพันธขึ้นปายไว ทําใหนักทองเที่ยวรับทราบขอมูลตาง ๆ อีกทั้งสามารถเดินทางมาได

โดยสะดวก พอคา แมคามีอัธยาศัยดี สถานท่ีจอดกวางขวางเพียงพอตอความตองการของนักทองเท่ียว     

ประเด็นดานกิจกรรมการทองเที่ยวนั้น นักทองเที่ยวชอบกิจกรรมการทองเที่ยวเพ่ือการพักผอนหยอนใจ เชน

การใหอาหารปลา นกัทองเท่ียวตองการกจิกรรมการชมสวนเกษตร สวนผลไม  เพ่ือศกึษาวิธกีารปลูกพชืเกษตรอนิทรีย  

นอกจากนี้ควรมีกิจกรรมตางๆ ตามเทศกาลประเพณี และกิจกรรมตาง ๆ ที่นักทองเที่ยวสามารถเขามามี       

สวนรวมได  สาํหรับประเด็นดานคุณภาพบรกิารทางการทองเท่ียวน้ัน ตลาดรมินํา้ดอนหวายสามารถใหบรกิาร

ไดตรงตามความตองการของนักทองเท่ียว แตนักทองเท่ียวตองการใหปรับปรุงปายบอกทางมาตลาดริมนํ้า

ดอนหวาย และผังแสดงตําแหนงรานคา ตลาดฯ ใหบริการตามเวลาที่บอกกลาวหรือแจงไวกับนักทองเที่ยว  

พอคา แมขาย มีอัธยาศัยดี พรอมที่จะใหบริการและสามารถใหบริการไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถรับรู

ถึงความตองการของนักทองเที่ยวที่แตกตางกัน สําหรับประเด็นความตั้งใจกลับมาเที่ยวซํ้าของนักทองเที่ยว

ชาวไทยน้ัน  นักทองเที่ยวจะบอกเลาประสบการณ/ความประทับใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว

ใหคนใกลชิดไดรับรู และหากมีเวลาก็จะมาเที่ยวตลาดริมนํ้าดอนหวายแหงนี้ซํ้าอีก

 2. แนวทางในการพฒันาสวนประสมทางการตลาด กจิกรรมการทองเทีย่ว และการพฒันา

คุณภาพบริการของแหลงทองเท่ียวตลาดริมนํ้าดอนหวาย ในภาพรวมควรใหความสําคัญกับปจจัยท่ี     

สงผลตอความตั้งใจกลับมาเที่ยวซํ้าของนักทองเท่ียวชาวไทยที่ไดจากการทําการศึกษาดวยการวิเคราะห       

การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  2.1 การพัฒนาสวนประสมทางการตลาด ดานลักษณะทางกายภาพนั้น บริเวณสถานที่

จอดรถควรสรางท่ีจอดรถท่ีมหีลังคาคลุมเพือ่กันแดด กนัฝน และควรขยายทีจ่อดรถใหเพียงพอแกความตองการ 

นอกจากนี้ควรเพิ่มกลองวงจรปดบริเวณที่จอดรถและในตลาดใหมากขึ้นเพ่ือความปลอดภัยในการจับจาย

ใชสอยของนักทองเที่ยว สวนดานผลิตภัณฑ (แหลงทองเที่ยวและการใหบริการ) ผูประกอบการตองดูแลราน

อาหารใหสะอาดอยูเสมอ เพราะนักทองเท่ียวใหความสําคัญกับความสะอาดและความปลอดภัยของ         

อาหารที่จําหนายเปนอยางมาก
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  2.2 กจิกรรมการทองเทีย่ว ดานกจิกรรมสบืสานประเพณไีทย นกัทองเท่ียวตองการมีสวนรวม

ในกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณีที่สําคัญ เชน การแตงกายดวยผาไทยในการมารวมกิจกรรม การสอนทํา

ขนมไทยโบราณ นอกจากนี้ยังตองการใหมีกิจกรรมตางๆ ตามเทศกาลประเพณีที่ใหประชาชนมารวมทําบุญ 

ซึง่กจิกรรมตาง ๆ  ดงักลาวเปนกจิกรรมท่ีสงเสรมิการทองเทีย่ว อกีทัง้ยงัเปนการกระตุนเศรษฐกจิระดบัทองถ่ิน 

สวนดานกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวตองการ คือ นั่งเรือชมสวนผลไมและชมสวนการเกษตรของ         

ผูขายสินคาเกษตร ดังนั้นจึงควรจัดกิจกรรมการทองเที่ยวใหสอดคลองกับความตองการและความสนใจของ

นกัทองเทีย่วแตละคน แตละกลุม ทัง้น้ีกจิกรรมการทองเทีย่วดังกลาวตองไมทาํใหเกดิความเสียหายตอสวนเกษตร

 3.  การพัฒนาคุณภาพบริการของแหลงทองเที่ยวตลาดริมนํ้าดอนหวาย ดานความเปน            

รปูธรรมตลาดรมินํา้ดอนหวายตองรกัษาสภาพแวดลอมภายในแหลงทองเทีย่วใหมคีวามสวยงามโดดเดนเปน

ธรรมชาต ินอกจากนีน้กัทองเทีย่วไดใหทศันะวาควรจดัรูปแบบรานคาใหมคีวามเกาแกเหมอืนสมัยกอนทีเ่ปน

ตลาดโบราณ ทั้งนี้เพราะพฤติกรรมนักทองเที่ยวนิยมทองเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต (Nostalgia Tourism) ไปกับ

ภาพวถิชีวีติของคนในยุคกอนทีป่จจบุนัหาชมไดยาก ดงันัน้จงึตองการใหตลาดรมินํา้ดอนหวายมีความหมาย

ทีส่ือ่ถึงวิถชีวีติหรอืชุมชนในอดีต สวนดานการใหความมัน่ใจ ตลาดรมิน้ําดอนหวายมีความสามารถในการให

บรกิารและมคีวามเพยีงพอตอการใหบรกิาร โดยนักทองเท่ียวประทบัใจพอคา แมคาทีม่อีธัยาศัยด ีมคีวามพรอม

ที่จะใหบริการ อยางไรก็ตามควรหาผูประกอบการรานอาหารและมีการจําหนายผลิตภัณฑฮาลาล                

สําหรับนักทองเท่ียวท่ีเปนมุสลิม เพื่อใหนักทองเท่ียวมุสลิมสามารถบริโภคอาหารไดอยางม่ันใจ  สําหรับ         

ดานความเขาใจความเหน็อกเหน็ใจนัน้ ผูประกอบการตองรบัรูความตองการของนกัทองเทีย่วทีม่คีวามแตกตางกนั 

มกีารเตรยีมพรอมสาํหรบัการเปนเจาบานทีด่ ีนอกจากนีผู้ประกอบการรานคาตองเตม็ใจทีจ่ะตอบคาํถามของ

นักทองเที่ยวดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดี เพื่อสรางความประทับใจใหเกิดขึ้นกับนักทองเที่ยว

อภิปรายผลการวิจัย
 1. บุพปจจัยท่ีสงผลตอความต้ังใจกลับมาเท่ียวตลาดริมน้ําดอนหวายซ้ําของนักทองเท่ียว

ชาวไทย ไดขอคนพบสําคัญ มี 7 ปจจัย รายละเอียดดังนี้

  กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย นักทองเท่ียวตองการมีสวนรวมในกิจกรรมตามเทศกาล/

ประเพณทีีส่าํคญั ทัง้นีเ้พราะกระแสความนิยมของนกัทองเทีย่วในการอนรุกัษประเพณวีฒันธรรมและวถิชีวีติ

ความเปนอยูดัง้เดมิของชุมชน โดยนกัทองเทีย่วตองการมสีวนรวมกบัชุมชนในการทํากิจกรรมตาง ๆ  ทีน่อกเหนือ

จากการมาเลือกซื้อสินคาแลวกลับบาน สอดคลองกับสถาบันพัฒนาการทองเท่ียวเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม   

การทองเที่ยว (อางถึงใน ปยวรรณ  คงประเสริฐ, 2551) ซึ่งไดกําหนดองคประกอบที่สําคัญ ของการทองเที่ยว

ไวประการหน่ึงคือ กจิกรรมการทองเท่ียวและกิจกรรมนันทนาการซ่ึงอาจนบัไดวาเปนองคประกอบท่ีสาํคัญใน

ยุคปจจุบันเพราะการที่นักทองเที่ยวไดมีโอกาสทํากิจกรรมตาง ๆ  จะเปนประสบการณที่คงอยูในความทรงจํา

ของนักทองเที่ยวและกิจกรรมดังกลาวมักกอใหเกิดการกระจายรายไดอีกดวย ความเปนรูปธรรม ซึ่งไดแก 

สภาพแวดลอมภายในแหลงทองเท่ียวมีความสวยงามโดดเดนเปนธรรมชาติ โดยสภาพแวดลอมของ            
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แหลงทองเทีย่วทีส่วยงามโดดเดนนบัเปนองคประกอบทีส่าํคญัของ การเดินทางมาทองเทีย่ว สอดคลองกบั มลิ และ

เมอรริสัน (Mill & Morrison, 1992) ซึ่งกลาววา แหลงทองเที่ยวจะประกอบไปดวยส่ิงดึงดูดใจในดาน               

ความสวยงาม ความนาประทับใจ รวมถึงปจจัยพื้นฐานในสวนที่เกี่ยวของกับระบบการสื่อสารและ

สาธารณปูโภค การขนสง นอกจากนีย้งัสอดคลองกบัการสัมภาษณเชิงลึก ซึง่ไดกลาวถงึสภาพแวดลอมภายใน

แหลงทองเที่ยววามีความสวยงามเปนธรรมชาติ การใหความมั่นใจ ไดแก ความสามารถในการใหบริการ

และความเพียงพอตอการใหบริการ ทั้งนี้เนื่องจากบรรดาพอคา แมคามีอัธยาศัยดีใหบริการแกนักทองเที่ยว

อยางเปนกันเอง  นอกจากนี้ยังมีการเปดใหบริการทุกวัน สอดคลองกับคุณภาพการบริการกอนการตัดสินใจ

ซื้อบริการของ กนกพร  ลีลาเทพินทร, พัชญา  มาลือศรี และ ปรารถนา  ปุณณกิติเกษม (2554) ศิริพร               

วษิณุมหิมาชยั (2557) ทีไ่ดกลาวเก่ียวกบัการใหความม่ันใจแกผูรบับรกิารวาผูใหบริการแสดงความสามารถทีท่าํให

เกิดความเชื่อใจไดในตัวผูใหบริการโดยผูใหบริการสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการดวย       

ความสุภาพออนนอม มกีริยิามารยาททีด่ใีนการใหบริการจนทาํใหผูรบับริการเกิดความไววางใจและมัน่ใจวา

จะไดรับบริการที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการสัมภาษณเชิงลึกที่กลาวถึงสิ่งที่ประทับใจ คือ พอคา 

แมคาอัธยาศัยดี มีความพรอมท่ีจะใหบริการ ความเขาใจความเห็นอกเห็นใจ ไดแก การรับรูความตองการ

ของนักทองเท่ียวที่มีความแตกตางกันและความเต็มใจในการตอบคําถาม ทั้งน้ีเน่ืองจากทางไวยาวัจกรวัด

ดอนหวายไดมีการจัดประชุมพอคา แมคา อยูเปนประจํามีการบอกกลาวใหมีมารยาทท่ีดีตอนักทองเที่ยว

สอดคลองกับกนกพร  ลีลาเทพินทร และคณะ (2554) ศิริพร  วิษณุมหิมาชัย (2557) ซึ่งไดกลาวเก่ียวกับ       

ความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการวาเปนการดูแลเอาใจใสตอผูรับบริการตามความตองการท่ี          

แตกตางกันและถือผลประโยชนสูงสุดของลูกคาเปนสําคัญ อีกท้ังยังสอดคลองกับการสัมภาษณเชิงลึกซ่ึง

กลาวถึงการใหความสนใจแกลูกคาหรือนักทองเท่ียวท่ีมาซื้อสินคาเปนอยางดี กิจกรรมการทองเที่ยวที่      

นักทองเท่ียวตองการ ไดแก นักทองเที่ยวตองการนั่งเรือชมสวนผลไม และนักทองเที่ยวตองการชมสวน

การเกษตรของผูขายสินคาเกษตร ทั้งน้ีเพราะกิจกรรมการทองเที่ยวเปนสวนหนึ่งของแหลงทองเที่ยวท่ีทําให

นักทองเที่ยวไดพักผอนหยอนใจไดแสดงออก หรือไดรับความรูสอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจา จันทรา 

(2545) ซึง่ผลการศกึษานกัทองเทีย่วไดใหขอเสนอแนะวาควรมกีจิกรรมอืน่ๆ เพิม่เติม เชน การนาํเท่ียวชมสวน

การเกษตรของผูขายสินคาเกษตร การนั่งเรือชมสวนผลไม นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการสัมภาษณเชิงลึกที่

กลาวถึงความตองการชมสวนเกษตร เพราะตองการศึกษาการทําการเกษตรอินทรีย  ลักษณะทางกายภาพ 

ไดแก หองสุขามคีวามสะอาดและสะดวกสบาย ทัง้นีเ้พราะหองสุขาเปนเร่ืองของความสะอาดและสขุอนามยั

ที่แหลงทองเท่ียวตองใหความสําคัญซ่ึงลักษณะทางกายภาพดังกลาวแสดงใหเห็นถึงคุณภาพของบริการท่ี  

นักทองเท่ียวสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน สอดคลองกับศิริวรรณ  เสรีรัตน (2550) ชนานาถ  พลูผล (2557) 

ไดอธิบายถึงสวนประสมการตลาดดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพวาหมายถึง การพัฒนารูปแบบการใหบริการ

สามารถทําไดโดยการสรางคุณภาพโดยรวมหรือตองแสดงใหเห็นคุณภาพของบริการผานการใชหลักฐานท่ี

สามารถมองเหน็ไดเพือ่สรางคุณคาใหกบัลกูคา นอกจากน้ียงัสอดคลองกับการสัมภาษณเชงิลกึซึง่ไดกลาววา

ลักษณะทางกายภาพน้ันจะเห็นไดวาหองสุขามีความสะอาดเพราะไดมีการของบประมาณจากทองเที่ยว
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จงัหวัดโดยไดบรรจุไวเปนแผนระยะยาว ผลิตภัณฑ (แหลงทองเทีย่วและการใหบริการ) ไดแก รานอาหาร

สะอาดมีอาหารใหเลือกหลากหลาย ทั้งนี้เพราะตลาดริมนํ้าดอนหวายมีอาหารหวานคาวหลากหลายชนิด       

ดังนั้นจึงเปนเหตุผลท่ีนักทองเท่ียวสวนใหญเลือกเดินทางทองเท่ียวตลาดริมนํ้าดอนหวายเพ่ือมาซ้ืออาหาร 

และนักทองเที่ยวสวนใหญชอบตลาดริมนํ้าดอนหวายและจะกลับมาทองเที่ยวซ้ํา อีกทั้งยังสอดคลองกับ        

งานวิจัยของ Kotler & Hellier (2003) ศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการใชบริการซ้ําผลการศึกษาพบวา               

ความชอบในตราสนิคาน้ันเปนปจจัยท่ีสงผลระหวางความพงึพอใจและการใชบริการซ้ําของลกูคา ความชอบ

ในตราสินคาเปนปจจัยหลกัท่ีมอีิทธิพลตอการรับรูในคณุคาความพึงพอใจของลูกคา นอกจากน้ียงัสอดคลอง

กับการสัมภาษณเชิงลึกหลายทานซึ่งไดแสดงทัศนะที่ตรงกันวาตลาดริมน้ําดอนหวายมีของขายจํานวนมาก

และหลากหลายใหเลือกจับจาย เชน อาหารคาว ขนมหวานหรือขนมไทย ผลิตภัณฑทองถิ่น และของที่ระลึก

สําหรับซื้อเปนของฝาก

 2. แนวทางในการพัฒนาสวนประสมทางการตลาด และการพัฒนาคุณภาพบริการของ

แหลงทองเทีย่วตลาดรมินํา้ดอนหวาย จากผลการศึกษาบพุปจจยัทีม่ผีลตอความต้ังใจกลับมาเท่ียวตลาดริมนํา้

ดอนหวายซ้ําของนักทองเที่ยวชาวไทย และจากทัศนะของผูใหขอมูลการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับ              

แนวทางในการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดและการพัฒนาคุณภาพบริการของแหลงทองเที่ยว               

ตลาดรมินํา้ดอนหวาย สามารถดาํเนนิการไดดงันี ้การพฒันาสวนประสมทางการตลาด ดานลกัษณะทางกายภาพนัน้ 

บรเิวณสถานทีจ่อดรถควรสรางทีจ่อดรถทีม่หีลังคาคลมุเพือ่กันแดด กนัฝน และควรขยายทีจ่อดรถใหเพยีงพอแก

ความตองการ นอกจากนี้ควรเพ่ิมกลองวงจรปดบริเวณท่ีจอดรถและในตลาดใหมากข้ึนเพ่ือความปลอดภัย

ในการจับจายใชสอยของนักทองเที่ยว สอดคลองกับ ศิริวรรณ  เสรีรัตน (2550) และ ชนานาถ พูลผล (2557) 

ซึ่งไดอธิบายถึงสวนประสมการตลาดดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพวา เปนการพัฒนารูปแบบการใหบริการ    

ซึง่สามารถทําไดโดยการสรางคุณภาพโดยรวม หรือตองแสดงใหเห็นคุณภาพของบรกิารโดยผานการใชหลักฐาน

ที่สามารถมองเห็นไดเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา สวนดานผลิตภัณฑ (แหลงทองเที่ยวและการใหบริการ)        

ผูประกอบการตองดแูลรานอาหารใหสะอาดอยูเสมอ ซึง่ปจจบุนันกัทองเทีย่วใหความสาํคญักบัความสะอาด

และความปลอดภัยของอาหารท่ีจาํหนายเปนอยางมาก สอดคลองกบัศิรวิรรณ เสรรีตัน (2550)  และชนานาถ 

พลูผล (2557) ซึง่กลาววาผลติภณัฑคอืส่ิงทีเ่สนอขายโดยธรุกจิเพือ่ตอบสนองความจําเปนหรือความตองการ

ของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจซ่ึงประกอบดวยส่ิงที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได นอกจากน้ียังสอดคลองกับ 

ปณิศา  ลัญชานนท (2548) และชื่นนภา  อ้ือศรีวงศ (2553) ไดกลาวถึงการบริหารธุรกิจบริการแบบประสม

ประสานในดานสวนประกอบของผลิตภัณฑซึ่งหมายถึงทุกสวนประกอบของการใหบริการท่ีสามารถสราง

คุณคาใหกับลูกคา ไดแก ลักษณะท่ีเปนผลิตภัณฑหลักและบริการเสริม ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลประโยชนที่ 

ลูกคาตองการ การพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยว ดานกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย นักทองเที่ยวตองการ

มสีวนรวมในกจิกรรมตามเทศกาล ประเพณทีีส่าํคญั เชน การแตงกายดวยผาไทยในการมารวมกิจกรรมการสอน

ทําขนมไทยโบราณ นอกจากนี้ยังตองการใหมีกิจกรรมตาง ๆ ตามเทศกาลประเพณีที่ใหประชาชนมารวม

ทาํบญุ สวนดานกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีนกัทองเท่ียวตองการน้ัน นกัทองเท่ียวตองการน่ังเรือชมสวนผลไมและ
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ตองการชมสวนการเกษตรของผูขายสินคาเกษตร ดังน้ันผูมีสวนเกี่ยวของตองจัดกิจกรรมการทองเที่ยวให

สอดคลองกับความตองการและความสนใจของนักทองเท่ียวแตละคนแตละกลุมโดยกิจกรรมการทองเท่ียว

ดังกลาวตองไมทําใหเกิดความเสียหายตอสวนเกษตร  สอดคลองกับพยอม ธรรมบุตร (2549) และปยวรรณ 

คงประเสรฐิ (2551) ซึง่กลาวถงึองคประกอบทีส่าํคญัของการทองเทีย่ว ทีก่ลาวถงึกจิกรรมการทองเทีย่ววาเปน

องคประกอบท่ีสาํคัญในยคุปจจุบนั เพราะการทองเทีย่วมิไดหมายความเพยีงแคการเดนิทางไปชมโบราณสถาน 

อนุสาวรีย หรือความงดงามของธรรมชาติเทาน้ัน แตยังเปนการที่นักทองเท่ียวไดมีโอกาสทํากิจกรรมตางๆ 

ตลอดจนการรวมกิจกรรมกับชุมชนเจาบานซ่ึงกิจกรรมท้ังหมดจะเปนประสบการณที่คงอยูในความทรงจํา      

ของนักทองเที่ยว อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจา จันทรา (2545) ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนา

ตลาดดอนหวาย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมใหเปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมโดยการมีสวนรวม

ของชุมชน โดยผลการศึกษานักทองเที่ยวไดใหขอเสนอแนะวาควรมีกิจกรรมการนําเที่ยวชมสวนการเกษตร

ของผูขายสินคาเกษตร การนั่งเรือชมสวนผลไม รวมถึงมีกิจกรรมตางๆ ตามเทศกาลประเพณีที่ใหประชาชน

ทั่วไปไดมารวมทําบุญ

 การพัฒนาคุณภาพบริการของแหลงทองเที่ยวตลาดริมนํ้า ดอนหวาย ดานความเปนรูปธรรม 

ตลาดริมน้ําดอนหวายตองรกัษาสภาพแวดลอมภายในแหลงทองเทีย่วใหมคีวามสวยงามโดดเดนเปนธรรมชาติ 

และควรจัดรูปแบบรานคาใหมีความเกาแกเหมือนสมัยกอนที่เปนตลาดโบราณซ่ึงปจจุบันหาชมไดยาก              

ดงัน้ันจงึตองการใหตลาดรมิน้ําดอนหวายมคีวามหมายทีส่ือ่ถึงวิถชีวีติหรือชุมชนในอดตี นอกจากน้ีควรจดัทํา

ปายบอกทางมาตลาดรมิน้ําดอนหวายเปนระยะ ๆ  ทีส่ามารถสงัเกตเหน็ไดโดยงาย และควรมผีงัแสดงตาํแหนง

รานคา หองนํ้า ถังขยะ ที่นั่งพักผอน รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ภายในตลาดริมนํ้าดอนหวาย  

สอดคลองกับ กนกพร  ลีลาเทพินทร และคณะ (2554) และศิริพร  วิษณุมหิมาชัย (2557) ซึ่งอธิบายถึง          

แบบจําลอง SERVQUAL ของ Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990) ในสวนของความเปนรูปธรรมของบรกิาร

หรือลักษณะทางกายภาพวาเปนส่ิงท่ีปรากฏใหเห็นโดยผูรับบริการไดสัมผัสและการบริการนั้นเปนรูปธรรม

สามารถรับรูได อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของพัชรา  ลาภลือชัย (2546) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ

นักทองเที่ยวชาวไทยตอการจัดการทองเที่ยวตลาดนํ้าดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และตลาดนํ้าทาคา       

จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบวานักทองเท่ียวพึงพอใจตอการจัดการทองเท่ียวตลาดน้ําในดาน       

ความสําคัญกับสภาพวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนในตลาดนํ้า

 สวนดานการใหความมัน่ใจ ตลาดรมินํา้ดอนหวายมคีวามสามารถในการใหบรกิารและมคีวามเพยีงพอ

ตอการใหบริการ โดยนักทองเท่ียวประทับใจพอคา แมคาที่มีอธัยาศัยดี มีความพรอมที่จะใหบริการอยางไร

ก็ตามควรหาผูประกอบการรานอาหารและมีการจําหนายผลิตภัณฑฮาลาล สําหรับนักทองเที่ยวที่เปนมุสลิม

เพือ่ใหนกัทองเทีย่วมสุลมิสามารถบรโิภคอาหารไดอยางมัน่ใจ ควรเพิม่จํานวนพนกังานในวนัหยดุสุดสัปดาห

หรือวันนักขัตฤกษที่มีนักทองเที่ยวมาใชบริการจํานวนมาก สอดคลองกับ กนกพร  ลีลาเทพินทร และคณะ 

(2554) และศริพิร  วษิณมุหมิาชยั (2557) ซึง่อธบิายถงึแบบจําลอง SERVQUAL ของ Zeithaml, Parasuraman 

& Berry (1990) ในสวนของการใหความมั่นใจแกผูรับบริการวา ผูใหบริการตองแสดงความสามารถ                      
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ที่ทําใหเกิดความเชื่อใจไดในตัวผูใหบริการโดยตอบสนองความตองการของผูรับบริการดวยความสุภาพ

ออนนอม มีกิริยามารยาทที่ดีในการใหบริการ สําหรับดานความเขาใจความเห็นอกเห็นใจนั้น ผูประกอบการ

ตองรบัรูความตองการของนักทองเทีย่วทีม่คีวามแตกตางกนัโดยตองสามารถสงมอบคุณภาพในการใหบริการ

กับนักทองเที่ยวไดอยางรวดเร็ว มีการเตรียมพรอมสําหรับการเปนเจาบานท่ีดี นอกจากนี้ผูประกอบการ          

รานคาตองเต็มใจที่จะตอบคําถามของนักทองเที่ยวดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดี และไมตรีจิตที่อบอุนอยางเต็มใจ

และใสใจ เพื่อสรางความประทับใจใหเกิดขึ้นกับนักทองเท่ียวมาก สอดคลองกับ กนกพร  ลีลาเทพินทร           

และคณะ (2554) และศิริพร  วิษณุมหิมาชัย (2557) ซึ่งอธิบายถึงแบบจําลอง SERVQUAL ของ Zeithaml, 

Parasuraman & Berry (1990) ในสวนของความเขาใจความเห็นอกเห็นใจซึ่งก็คือการดูแล ความเอื้ออาทร

เอาใจใสตอผูรับบริการตามความตองการที่แตกตางกันออกไปของผูรับบริการแตละคนโดยใหบริการ            

อยางเอาใจใส ถือผลประโยชนสูงสุดของลูกคาเปนสําคัญและเขาใจถึงความตองการของลูกคา 

 

สรุป
 จากการศึกษาบพุปจจยัทีม่ผีลตอความต้ังใจกลับมาเท่ียวตลาดริมนํา้ดอนหวายซ้ําของนักทองเทีย่ว

ชาวไทยไดคนพบประเดน็ตาง ๆ  ทีส่าํคัญเกีย่วกับปจจยัทีม่ผีลตอความตัง้ใจกลับมาเทีย่วตลาดริมนํา้ดอนหวาย

ซํา้ของนกัทองเทีย่วชาวไทย คอื ผูมสีวนไดสวนเสียในแหลงทองเท่ียวตลาดริมนํา้ดอนหวาย ควรใหความสาํคญั

กับกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ความเปนรูปธรรม การใหความมั่นใจ ความเขาใจความเห็นอก เห็นใจ 

กิจกรรมการทองเท่ียวที่นักทองเท่ียวตองการ รวมถึงลักษณะทางกายภาพ และผลิตภัณฑ (แหลงทองเท่ียว

และการใหบรกิาร) เนือ่งจากปจจยัดงักลาวขางตนมผีลตอความตัง้ใจกลบัมาเทีย่วตลาด  รมินํา้ดอนหวายซ้ํา

ของนักทองเท่ียวชาวไทย สาํหรับแนวทางการพัฒนาสวนประสมทางการตลาด และการพฒันาคุณภาพบรกิาร

ของแหลงทองเท่ียวตลาดริมนํ้าดอนหวายน้ัน ผูมีสวนไดสวนเสียในแหลงทองเท่ียว ตลาดริมนํ้าดอนหวาย   

ควรดําเนนิการดงัน้ีคอื ดานการพัฒนาสวนประสมทางการตลาด ควรใหความสําคัญกบัลักษณะทางกายภาพ 

และดานผลติภัณฑ (แหลงทองเทีย่วและการใหบริการ) สวนการพฒันากจิกรรมการทองเทีย่วควรใหความสาํคัญ

กบักิจกรรมสบืสานประเพณีไทย และกิจกรรมการทองเทีย่วทีน่กัทองเท่ียวตองการ สาํหรบัการพัฒนาคณุภาพ

บรกิารควรใหความสาํคญักบัความเปนรปูธรรม การใหความมัน่ใจ และความเขาใจความเหน็อกเห็นใจ

 1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

                   1.1  ภาครฐัควรสนบัสนนุงบประมาณในการจัดทาํปายบอกทางมายังแหลงทองเทีย่วตลาดริมนํา้ 

ดอนหวาย โดยปายบอกทางควรเปนปายขนาดใหญ เปนจุดเดนที่สะดุดตา นอกจากนี้ควรมีปายบอกทาง

เปนระยะ ๆ ที่สามารถสังเกตเห็นไดโดยงาย 

  1.2  ภาครฐัและผูเก่ียวของควรรวมมือกันในการจดักิจกรรมการทองเทีย่วทีน่กัทองเทีย่วตองการ

อยางหลากหลาย เพื่อเปนการดึงดูดใจนักทองเที่ยว 

  1.3  ภาครัฐและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีการประชาสัมพันธงานหรือกิจกรรมตาง ๆ                    

ใหนักทองเที่ยวไดรับทราบผานทางเว็ปไซต หรือ Face book ของตลาดริมนํ้าดอนหวาย
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 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

        การศึกษาในโอกาสตอไปควรพิจาณาศึกษาตัวแปรอ่ืนที่สงผลตอความต้ังใจกลับมาเที่ยวซ้ํา      

ของนักทองเที่ยวชาวไทย เชน ภาพลักษณของแหลงทองเที่ยว ความพึงพอใจ แรงจูงใจทางการทองเที่ยว    

ความคุนเคยตอแหลงทองเท่ียวและคุณคาท่ีรับรูจากการทองเท่ียว เพราะตัวแปรดังกลาวในงานวิจัยอ่ืน ๆ 

มีผลตอความตั้งใจกลับมาเที่ยวซํ้าของนักทองเที่ยว 
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