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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ

สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได ้2) ศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยทางดา้น

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ กลุ่มตวัอยา่งคือนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ซ่ึง

ได้เดินทางมาท่องเท่ียวตลาดนํ้ าลดัมะยม จาํนวน 400 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ศึกษา คือ แบบสอบถาม

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ

การวเิคราะห์เแปรปรวน (ANOVA) สรุปไดด้งัน้ี 

              นกัท่องเท่ียวชาวไทยเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ 35-44 ปี สถานภาพสมรส ส่วน

ใหญ่มีการศึกษาในระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชนมีรายได้ต่อเดือน

20,000-30,000 บาท นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจมากกวา่ท่ีสุดในดา้นลกัษณะทางกายภาพ

รองมาคือ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านช่องการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ด้านราคา

และดา้นกระบวนการให้บริการ พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา สถานภาพ อาชีพ 

และรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีความพึงพอใจตลาดนํ้าลดัมะยมแตกต่างกนั 



 

 

                                                                  Abstract  

       Research title   :  The Satisfaction of Thai Tourists on Khlong Lat Mayom Floating 

          Market 

       Research            :  Tawit Termtanaporn 

       Degree               :  Master of Business Administration 

       Major                 :  Business Administration 

       Advisor              :      …………………………………… 

                                               (Dr. Rungroje Songsraboon) 

                                         ………/ ……………/…………… 

 _____________________________________________________________________ 

This research had the objectives to: 1)  study the following demographic data: 

gender, age, marital status, educational level, occupation and income 2)  study the 

satisfaction of Thai tourists regarding marketing mix. The sample group was 400 Thai 

tourists, aged over 15 years old, who visited Khlong Lat Mayom Floating Market. The 

search instrument was a questionnaire while the statistics for data analysis were 

frequency, percentage, standard deviation-test and analysis of variance (ANOVA). 

The results indicated that the tourists were more female than male, aged 35-44 

years old, and married. Most of them graduated below bachelor’s degree and earned 

20000-30000 Baht monthly. The Thai tourists were satisfied on physical features the 

most, followed by products, distribution channels, marketing and promotion, personnel, 

price, and service provision. It was also found that the different personal factors 

( gender, age, marital status, educational level, occupation and income)  reflected 

different satisfaction on Khlong Lat Mayom Floating Market.                    
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1 

 

บทที1่ 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 

           การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมของมนุษยแ์ต่โบราณอดีตท่องเท่ียวแฝงตวักบัการล่าอาณานิคม     

การเจริญสัมพนัธ์ไมตรี การคา้ขาย เม่ือเจริญข้ึนในดา้นต่างๆทาํให้เดินทางสะดวกข้ึนเกิดเงินหมุนเวียน

เน่ืองจากการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมใหญ่มีผลกบัโรงแรม ท่ีพกั ร้านอาหาร การขายของท่ีระลึก การ

คมนาคม ได้ช่วยพฒันาสังคมด้านสาธารณูปโภคประเทศทัว่โลกจึงมีความสนใจในการท่องเท่ียว

เพิ่มข้ึน ประเทศไทยมีการท่องเท่ียวทางด้านธรรมชาติ ศิลปะวฒันธรรม โบราณวตัถุ โบราณสถาน 

ประเพณีมีเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ินมีขนบธรมเนียมมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวจาํนวนมากภาครัฐ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเห็นความสาํคญัของการท่องเท่ียว และบรรจุการท่องเท่ียวในแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี11สร้างความสมดุลและย ัง่ยืน ในทรัพยากรเนน้เอกลกัษณ์ความเป็นไทย การ

บริการรักษาส่ิงแวดลอ้มโดยรัฐกาํหนดนโยบายตามมาตรฐานสากล เม่ือนกัท่องเท่ียวสนใจท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษน์กัท่องเท่ียวเร่ิมเดินทางดว้ยตนเองมากข้ึนจึงเกิดการท่องเท่ียวแบบเฉพาะเจาะจง เป็นส่วน

หน่ึงในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เช่น การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เชิงผจญภยั เชิงการการเกษตร 

กรุงเทพมีศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียว เพราะเดินทางสะดวก มีท่ีท่องเท่ียวมาก ซ่ึงตอ้นรับนกัท่องเท่ียวทั้ง

ในนอกประเทศ  โดยตลาดนํ้ าเป็นท่ีนิยมมีวฒันธรรมความเป็นมาและวิถีชีวิต เป็นท่ีจบัจ่ายซ้ือของ

คา้ขาย  แมปั้จจุบนัไม่ไดเ้ป็นท่ีจบัจ่ายซ้ือของเหมือนอดีต แต่ได้นกัท่องเท่ียวทาํให้เกิดการหมุนเวียน

เงินตรา ตลาดนํ้าลดัมะยม  ไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร 

ดงันั้นการวิจยัน้ี ศึกษาความพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อตลาดนํ้าลดัมะยมไดศึ้กษา ปัจจยั

ทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ด้านราคา ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคคลากรและด้านการให้บริการ เพื่อทราบถึงความต้องการของ

นกัท่องเท่ียว เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บความพึงพอใจอยา่งสูงสุด 

 

1.2 วตัถุประสงค์การวจัิย 

 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพ อาชีพ การศึกษา รายได้

และศึกษาความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
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1.3 สมมติฐานการวจัิย 
 

                สมมติฐานท่ี1ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่างมีผลต่อความพึงพอใจใน

การท่องเท่ียวตลาดนํ้าลดัมะยมแตกต่างกนั 

1.1 นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจตลาดนํ้าลดัมะยมแตกต่างกนั 

1.2 นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายตุ่างกนัมีความพึงพอใจลดัมะยมแตกต่างกนั 

1.3 นกัท่องเท่ียวชาวไทยม่ีมีการศึกษาท่ีต่างกนัมีความพึงพอใจตลาดนํ้าลดัมะยมแตกต่างกนั 

1.4 นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายไดท่ี้ต่างกนัมีความพึงพอใจตลาดนํ้าลดัมะยมแตกต่างกนั 

1.5 นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีสถานภาพท่ีต่างกนัมีความพึงพอใจตลาดนํ้าลดัมะยมแตกต่างกนั 

  1.6 นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนัมีความพึงพอใจตลาดนํ้าลดัมะยมแตกต่างกนั 

 

1.4 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

                                                      

                                       ตวัแปรตน้                                                                  ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

     

       

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. การศึกษา 

4. รายได ้

5. สถานภาพ 

6. อาชีพ 

ความพึงพอใจ 

1. ดา้นราคา  

2. ดา้นผลิตภณัฑ์ 

3. ดา้นส่งเสริมทางการตลาด 

4. ดา้นช่องทางการจดัหน่าย  

5. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

6. ดา้นบุคลากร 

7. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
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1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

1. ทาํให้ทราบความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อตลาดนํ้ าลดัมะยมเพื่อไดข้อ้มูลมา

ปรับปรุงและพฒันา การท่องเท่ียวตลาดนํ้ าลดัมะยมให้เหมาะสม เพื่อให้นักท่องเท่ียวไดรั้บความพึง

พอใจอยา่งสูงสุดจากการท่องเท่ียวตลาดนํ้าลดัมะยม 

2. หน่วยงานในระดบัทอ้งถ่ินกบัหน่วยงานท่ีสนใจท่ีดูแลตลาดนํ้ าลดัมะยมนาํขอ้มูลมาใช้เป็น

แนวทางกาํหนดกลยุทธ์ และวางแผนส่งเสริมการท่องเท่ียวให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน 

 

1.6 ขอบเขตการวจัิย 
 

        ผูว้ิจยัได้มุ่งศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อตลาดนํ้ าลดัมะยมมีขอบเขต

ดงัน้ี 

1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

- ประชากร คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ซ่ึงเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดนํ้ าลดั

มะยมในเดือน 

  - กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดนํ้ าลัดมะยมในเดือน 

พฤศจิกายน และธนัวาคม 2561 

   2. ขอบเขตด้านเน้ือหา มุ่งศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อตลาดนํ้ าลัด

มะยม ได้แก่ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้าน

บุคคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

       3. ขอบเขตด้านตวัแปร ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อ

ตลาดนํ้าลดัมะยมทางดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 
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1.7 วธีิดําเนินการวจัิย 
 

    1. กลุ่มตวัอยา่ง คือนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดนํ้าลดัมะยมจาํนวน400ราย 

    2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถามและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อตลาดนํ้ าลดัมะยมทางดา้นปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดบริการ 

     3. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดนํ้ าลดัมะยมโดยเก็บ

แบบสอบถามจาํนวน400คนแบ่งเป็นวนัละ50ชุด รวมจาํนวน8วนัเฉพาะช่วงวนัเสาร์และวนัอาทิตย์

เท่านั้นตั้งแต่เวลา08.00- 16.00น. 

    4. นาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมทางสถิติ 

 

1.8 นิยามศัพท์ 

 

1. ตลาดนํ้าลดัมะยม หมายถึง ตลาดนํ้าท่ีตั้งอยูใ่น กรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง คุณลกัษณะของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ไดแ้ก่ อายุ เพศ การศึกษา 

สถานภาพ อาชีพ รายได ้

3. นักท่องเท่ียวชาวไทย หมายถึง บุคคลสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่15ปีข้ึนไปซ่ึงเดินทางมา

ท่องเท่ียวตลาดลดัมะยม 

4. ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย หมายถึง ความรู้สึกของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อ

ตลาดนํ้ าลดัมะยม ในดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้นส่งเสริม

การตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพและดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

4.1 ด้านราคา หมายถึงมูลค่าสินค้าและบริการของการท่องเท่ียว เช่น ราคาสินค้า 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 

4.2 ดา้นผลิตภณัฑ ์หมายถึงลกัษณะของตลาดนํ้าลดัมะยม เช่น ร้านคา้ เป็นตน้ 

4.3 ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย หมายถึง ซ้ือสินค้าทางการท่องเท่ียวได้สะดวก 

ประหยดัค่าใชจ่้ายและเวลา เช่น ทาํเลท่ีตั้ง เป็นตน้ 

4.4 ดา้นบุคลากร หมายถึง บุคคลท่ีให้บริการและอาํนวยความสะดวกให้นกัท่องเท่ียว

ชาวไทย เช่น พอ่คา้ แม่คา้เป็นตน้ 
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4.5 ดา้นส่งเสริมการตลาด การจูงใจนกัท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางไปตลาดนํ้ าลดัมะยม 

เช่น ประชาสัมพนัธ์ โฆษณา เป็นตน้ 

4.6 ด้านลักษณะทางกายภาพ หมายถึง ส่ิงนักท่องเท่ียวสัมผสัได้สามารถเพิ่มความ

มัน่ใจในการท่องเท่ียวตลาดนํ้าลดัมะยม เช่น บรรยากาศ สถานท่ี สภาพแวดลอ้ม เป็นตน้ 

4.7 ด้านกระบวนการให้บริการ หมายถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติในการ

ใหบ้ริการ เช่น การใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว เป็นตน้                                                                                     
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

การวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อตลาดนํ้ าลดัมะยม ผูว้ิจยัไดศึ้กษา

เอกสารทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งตามน้ี ดงัน้ี 

 

2.1 ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 
 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ไดก้ล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ี

สาํคญั7บริการไดแ้ก่ 

1. ผลิตภณัฑ์ (product)หมายถึงส่ิงท่ีเสนอขายเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ผลิตภณัฑ์มี

ตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ไดผ้ลิตภณัฑ์จึงประกอบดว้ย สินคา้ ความคิด องคก์ร สถานท่ี บุคคล ผลิตภณัฑ์

ตอ้งมีอรรถประโยชน์มีมูลค่าในสายตาลูกคา้ทาํให้ผลิตภณัฑ์ขายไดก้าํหนดกลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ตอ้ง

คาํนึงปัจจยัต่อไปน้ี  

1.1 ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์

1.2 คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ เช่นรูปร่าง ลกัษณะ ประโยชน์พื้นฐาน คุณภาพ บรรจุภณัฑ์ ยี่ห้อ

สินคา้ 

1.3 การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์ของบริษทัเพื่อแสดงตาํแหน่งท่ี

แตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจต่อลูกคา้เป้าหมาย 

1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงกลยุทธ์เก่ียวกับส่วนประสม

ผลิตภณัฑ ์และสายผลิตภณัฑใ์หดี้ข้ึน 

2. ราคา(price)การแลกเปล่ียนกับส่ิงท่ีจะได้มาหมายถึงจาํนวนเงินเพื่อได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ์

นกัการตลาดตอ้งตดัสินใจในราคา การปรับปรุงราคาเพื่อให้เกิดมูลค่าของสินคา้และส่งมอบสินคา้ให้

ลูกคา้มากกวา่ราคาสินคา้นั้นการกาํหนดกลยทุธ์ดา้นราคาตอ้งคาํนึงถึงของลูกคา้ในมูลค่าของผลิตภณัฑ์

วา่สูงกวา่ราคาของผลิตภณัฑต์น้ทุนของสินคา้ ภาวะการแข่งขนั ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.การจดัจาํหน่ายหมายถึงช่องทางในการจดัจาํหน่ายประกอบด้วยสถาบนัและกิจกรรมเพื่อ

เคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากองคก์รไปยงัตลาดการจดัจาํหน่ายประกอบดว้ย2ส่วนคือ 
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   3.1 ช่องทางจดัจาํหน่าย หมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์หรือกรรมสิทธ์ท่ีผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือ

ไปยงัตลาด ระบบช่องทางการจัดจาํหน่ายประกอบด้วย ผู ้ผลิต คนกลาง ผู ้บริโภคหรือผู ้ใช้ทาง

อุตสาหกรรม 

3.2 การกระจายสินค้า การเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภคประกอบด้วย การ

ขนส่ง การคลงัสินคา้ การเก็บรักษาสินคา้ บริหารสินคา้คงเหลือ 

4. การส่งเสริมการตลาด(promotion)เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อ

สร้างทศันคติและพฤติกรรมซ้ือ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ข่าวสารเพื่อจูงใจ และจดจาํ 

5. บุคคลกรท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงหรือโดยออ้มในการจาํหน่ายสินคา้หรือบริการปัจจยัน้ีนบัวนัยิ่ง

สาํคญั ไม่วา่จะเป็นพนกังานขาย พนกังานประชาสัมพนัธ์ พนกังานตอ้นรับ 

6. กระบวนการ(process) กระบวนการในการทาํงานของกิจกรรมต่างๆเกิดการบริโภคสินคา้ 

นับตั้งแต่การออกแบบพฒันาการทาํวิจยัจนถึงการหาวตัถุดิบ การผลิต หรือดาํเนินการ การส่งมอบ

สินคา้หรือบริการใหถึ้งมือลูกคา้ในเวลาท่ีเหมาะสม 

7. สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (physical Evidence) สภาพแวดล้อมในการส่งมอบสินคา้หรือ

ใหบ้ริการรวมทั้งส่ือท่ีส่ือสารกบัลูกคา้ตอ้งใหเ้กิดความรวดเร็วและแม่นยาํ   

2.3 แนวความคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

การท่องเท่ียวเป็นการพกัผ่อนหย่อนใจอย่างหน่ึงมนุษยมี์ความหมายหลากหลายดงัต่อไปน้ี 

องคก์รท่องเท่ียวโลกแห่งองคก์ารสหประชาชาติหรือ (wto)ไดก้าํหนดตามเง่ือนไข3ประการคือ 

1.เป็นการเดินทางไปสถานท่ีอ่ืนชัว่คราว 

2.การเดินทางนั้นเดินทางโดยสมคัรใจไม่ไดถู้กบงัคบัใหไ้ป 

3.การเดินทางเพื่อวตัถุประสงคใ์ดๆท่ีไม่ใช่เดินทางเพื่อประกอบอาชีพ 

คุณลกัษณะของทรัพยากรการท่องเท่ียว 

ทรัพยากรการท่องเท่ียวหลากหลายดึงดูดใจใหไ้ปท่องเท่ียวสถานท่ีนั้นมี4ขอ้ 

1. ความดึงดูดใจ มีความดึงดูดใจมีเสน่ห์เฉพาะตวัตามความงดงามตามธรรมชาติ เช่น ชายหาด 

ทรายขาว ป่าท่ีพนัธ์ไม ้มีลกัษณะเฉพาะเช่น งานประเพณีในเทศกาลสาํคญัของทอ้งถ่ิน 

2. ความสามารถใน การเขา้ถึงง่าย มีความสะดวกในการเขา้เท่ียว 

3. ความประทับใจ สร้างให้ เกิดความประทับใจสุขใจเช่นปราสาทราชวัง ว ัด  โบสถ ์

โบราณสถานต่างๆ 
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4. องค์ประกอบของการบริหาร สถานท่ีท่องเท่ียวควรจดัสรรบริการต่างๆเพื่ออาํนวยความ

สะดวกดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว 

กระบวนการตดัสินใจท่องเท่ียว 

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา ไดก้ล่าวถึงกระบวนการตดัสินใจท่องเท่ียวไวว้า่การท่ีคนตอ้งการท่องเท่ียว

ตอ้งตดัสินใจจะไปท่ีไหนใชบ้ริการอะไร ท่องเท่ียวก่ีวนัมีกระบวนการตดัสินใจดงัน้ี 

ขั้นท่ี  1 การส่งเสริมการท่องเท่ียวไปยงัตลาดเป้าหมายใน4รูปแบบ คือ การโฆษณา การ

ประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย และการขายโดยพนักงานเพื่อเผยแพร่ข่าวสารทรัพยากรการ

ท่องเท่ียวนาํไปประกอบการตดัสินใจท่องเท่ียว 

ขั้นท่ี 2 ขั้นตอนท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บข่าวสารการท่องเท่ียวใน4รูปแบบคือ จากส่ือโฆษณา การ

ประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย จากพนกังานขายชกัจูงเร่งเร้าใหเ้กิดการท่องเท่ียว 

ขั้นท่ี 3 ความต้องการเดินทางท่องเท่ียวหลังจากนักท่องเท่ียวได้รับข่าวสารแล้วเกิดความ

ตอ้งการท่องเท่ียวในจิตใจภายในใจยอ่มตอ้งการเสริมส่ิงท่ีขาดไปหรือเพิ่มรสชาติให้ชีวิต เช่น 

ความเบ่ือหน่าย เกิดอยากเปล่ียนบรรยากาศ อยากเห็นส่ิงแปลกใหม่ เป็นตน้ 

  ขั้นท่ี 4 ส่ิงจูงใจการท่องเท่ียวเป็นขั้นตอนท่ีนักท่องเท่ียวถูกกระตุ้นให้เกิดความต้องการ

ท่องเท่ียวมากข้ึน 

 

2.2 แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 

อดุลย ์จาตุรงคกุลไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจของลูกคา้หรือผูบ้ริโภคไวค้วามพึงพอใจเป็นตวัวดั

ความสําเร็จของตลาดเกิดจากเปรียบเทียบการทาํงานของสินคา้กบัความคาดหมายท่ีผูซ้ื้อตั้งไวก่้อนจะ

ซ้ือสินคา้และบริการแบ่งเป็น3รูปแบบไดแ้ก่แบบท่ี1การทาํงานของสินคา้ดีกวา่ท่ีคาดหมาย รูปแบบท่ี2

การทาํงานของสินคา้เท่ากบัท่ีคาดหมายและรูปแบบท่ี3การทาํงานของสินคา้ตํ่ากวา่ท่ีคาดหมายนาํไปสู่

ความไม่พอใจ 

ในการวดัความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการกระทาํไดห้ลายวธีิดงัต่อไปน้ี 

1. การใชแ้บบสอบถามเป็นวิธีท่ีนิยมแพร่หลายโดยขอร้องหรือขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคล

ท่ีตอ้งการวดัและแสดงความเห็นในแบบฟอร์มท่ีมีคาํตอบให้เลือกตอบ 
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2. การสัมภาษณ์เป็นวิธีให้ทราบถึงระดบัความพึงพอใจของผุม้าใช้บริการท่ีตอ้งอาศยัเทคนิค

ความชาํนาญพิเศษของผูส้ัมภาษณ์ท่ีจูงใจผูถู้กสัมภาษณ์ตอบคาํถามตรงตามขอ้เทจ็จริงเป็นวธีิท่ีประหยดั

และมีประสิทธิภาพมากวธีิหน่ึง 

3. การสังเกตเป็นวิธีทาํให้ทราบถึงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ โดยใช้วิธีสังเกตจาก

พฤติกรรม ทั้งก่อนมารับบริการ ขณะรอรับบริการ และหลงัรับบริการแลว้การวดัความพึงพอใจเป็นวิธี

ตอ้งกระทาํอยา่งจริงจงัและมีแบบแผนแน่นอน จึงจะประเมินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เห็นไดว้า่การวดัพึงพอใจ

ต่อบริการนั้นสามารถวดัไดห้ลายวิธี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสะดวก ความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุ่งหมาย

หรือเป้าหมายของการวดัจึงจะส่งผลใหก้ารวดันั้นน่าเช่ือถือ 

          

2.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

วิธาน จีนาภักดิ์ (2555) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่ออุทยานแห่งชาติ

นํ้าตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบุรี พบวา่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชายมีอายุต ํ่ากวา่ 25 ปี การศึกษาระดบั

ปริญญาตรีเป็นนักเรียนและนักศึกษา สําหรับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่ออุทยาน

แห่งชาตินํ้ าตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบุรีโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ 

ด้านการจดัการ รองลงมาคือ ด้านความเป็นธรรมชาติ ด้านสถานท่ี และส่ิงอาํนวยความสะดวกด้าน

บุคลากรความพึงพอใจสูงสุดท่ีการรักษาความปลอดภยั ดา้นบริการบุคลากร เพื่อพิจารณาปัจจยัย่อย

พบว่า ด้านความเป็นธรรมชาติมีความพึงพอใจสูงสุดในเร่ืองกิจกรรม กางเต้นท์พักแรมของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทย ดา้นสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวกมีความพึงพอใจสูงสุดในเร่ืองความเป็น

ระเบียบในการจดัร้านขายของท่ีระลึก ดา้นบริการบุคลากรมีความพึงพอใจสูงสุดในเร่ืองมีความเป็น

กนัเอง สําหรับผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ อายุ เพศ การศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความพึง

พอใจต่ออุทยานแห่งชาตินํ้าตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบุรีแตกต่างกนั 

 

ศุภิกา สุภารัตน์ (2550) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์OTOP 

ในเขตอาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย พบว่านักท่องเท่ียวเพศหญิงมากกว่าเพศชายมีอายุต ํ่ากว่า25ปี มี

การศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นนกัเรียนและนกัศึกษา มีรายไดต้ ํ่ากวา่5000บาทต่อเดือน และมีภูมิลาํเนา

ในต่างจงัหวดั สําหรับความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อผลิตภณัฑ์ OTOP ในเขตอาํเภอแม่สาย จงัหวดั

เชียงราย โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ีย ได้แก่ ด้านราคา ด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
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ช่องทางการจดัจาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด พิจารณาปัจจยัพบว่า  ด้านราคาเห็นด้วยมาก

ท่ีสุดในเร่ืองกาํหนดราคาเหมาะสมกบัคุณภาพด้านผลิตภณัฑ์เห็นด้วยมากท่ีสุดในเร่ืองคุณภาพของ

ผลิตภณัฑ์ได้มาตรฐานตามทอ้งตลาด ด้านช่องการจดัจาํหน่ายเห็นด้วยมากท่ีสุดในเร่ืองการจดัเรียง

สินค้าภายในร้านอย่างเป็นหมวดหมู่ ด้านการส่งเสริมการตลาดเห็นด้วยมากท่ีสุดในเร่ืองมีการเข้า

ร่วมงานแสดงสินคา้ของหน่วยงานราชการ ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ อายุ เพศ ระดบัการศึกษา 

และอาชีพ ท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ OTOPในเขตอาํเภอแม่สาย จังหวดัเชียงราย 

แตกต่างกนั                  
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บทที ่3 

การดําเนินงานวจัิย 

 

การวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อตลาดนํ้ าลัดมะยมผูว้ิจยัทาํตาม

ขั้นตอนดงัน้ี 

 

3.1 การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 

-ประชากร 

การวิจยัคร้ังน้ีใช้ประชากร คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุตั้งแต่15ปีข้ึนไปซ่ึงไดเ้ดินทางมา

ท่องเท่ียวตลาดนํ้าลดัมะยม 

-กลุ่มตวัอยา่ง 

เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียว

ตลาดนํ้ าลัดมะยมจึงได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น(non-probability sampling 

method) ดงัน้ี 

 

                                 N    =  

 

เม่ือ   n   แทน  จาํนวนขนาดตวัอยา่ง 

         P   แทน   สัดส่วนของประชากรท่ีจะสุ่ม 

         Z    แทน   ระดบัความมัน่ใจท่ีผูว้จิยักาํหนดไวz้มีค่าเท่ากบั 1.96 

                           ท่ีระดบัความมัน่ใจ ร้อยละ 95 (ระดบั0.05) 

         E    แทน    สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้

สําหรับการศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้ิจยักาํหนดสัดส่วนประชากรเท่ากบั 0.50 ซ่ึงมีค่าสูงสุด เม่ือ p =0.50ตอ้งการ

ระดบัความมัน่ใจร้อยละ95และยอมใหค้ลาดเคล่ือนไดร้้อยละ5 

     โดย  p   =           0.50 

             Z   =           ณ ระดบัความมัน่ใจ ร้อยละ95 ดงันั้นz=1.96 

             E   =            ความคลาดเคล่ือนท่ีพออนุโลมไดร้้อยละ5ดงันั้นe=0.05 
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     แทนค่า  n   = 

                  =   384.16 

             ดงันั้นขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีคาํนวณไดมี้จาํนวนเท่ากบั3.84.16 จึงปัดเศษเป็น385ตวัอยา่งและเพิ่ม

จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งอีก15ชุดรวมทั้งส้ินจาํนวน400คน 

              การสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 

              โดยการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก(convenience sampling) และรวบรวมข้อมูลด้วย

แบบสอบถามจากนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวตลาดนํ้าลดัมะยมท่ีใหข้อ้มูล 

 

3.2 การสร้างเคร่ืองมือในการวจัิย 

 

           ลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลสําหรับวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยั

สร้างข้ึนเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อตลาดนํ้ าลดัมะยมแบ่งออกเป็น2ส่วน

ดงัน้ี 

            ส่วนท่ี1 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่เพศ อาย ุ

สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด คาํถามมี6ขอ้ มีคาํถาม

แบบหลายคาํตอบใหเ้ลือก(multiple choices questions)โดยใหเ้ลือกตอบเพียงอนัเดียว 

            ส่วนท่ี2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวด้านส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ  เป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบให้คะแนน

นํ้าหนกั โดยแบ่งความพงึพอใจได5้ระดบัและกาํหนดเกณฑใ์นการใหค้ะแนนดงัน้ี 

 

พึงพอใจมากท่ีสุด        ใหค้ะแนนเป็น   5 

พึงพอใจมาก                ใหค้ะแนนเป็น   4 

พึงพอใจปานกลาง       ใหค้ะแนนเป็น   3 

พึงพอใจนอ้ย                ใหค้ะแนนเป็น   2 

พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด         ใหค้ะแนนเป็น  1 
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             แสดงเกณฑ์เฉล่ียระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยทางด้านส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ 

 

คะแนนเฉล่ีย                      แปลผล 

4.51-5.00                      พึงพอใจมากท่ีสุด 

3.51-4.50                      พึงพอใจมาก 

3.51-4.50                      พึงพอใจปานกลาง 

2.51-3.50                       พึงพอใจนอ้ย 

1.51-2.50                       พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 

3.3 การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 

            1. ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความเท่ียงตรงด้านเน้ือหา 

(content validity) และขอ้บกพร่องของแบบสอบถามเพื่อให้สอดคลอ้งวตัถุประสงค์ นิยามศพัท์ และ

กลุ่มตวัอยา่งจากนั้นแกไ้ขและปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

             2. นาํแบบสอบถามท่ีแกไ้ขและปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(try out) กบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน40

คนเพื่อหาความเช่ือมัน่(reliability)แบบสอบถามท่ีผา่นคดัเลือกแลว้โดยใชว้ธีิการหาค่าสัมประสิทธ์แอล

ฟ่าของครอนบคั (Cronbach s alpha coefficient) ไดค้่าสัมประสิทธ์แอลฟ่าของครอนบคัเท่ากบั 0.85ซ่ึง

มากกวา่0.70เป็นค่าแบบสอบถามท่ีมีความเช่ือมัน่ท่ีสามารถยอมรับไดจ้ากนั้นผูว้จิยัก็นาํแบบสอบถามน้ี

ไปเก็บขอ้มูลจากลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

           ขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบในการวจิยัคร้ังน้ีไดข้อ้มูลจากแหล่งท่ีมา 2 ส่วนดงัน้ี 

           1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) โดยใช้แบบสอบถามรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น

นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดนํ้าลดัมะยมโดยช้ีแจงใหก้ลุ่มตวัอยา่งเขา้ใจในวตัถุประสงค ์

อธิบายให้กลุ่มตวัอย่างเขา้ใจในแบบสอบถามก่อนให้กลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถาม จากนั้ นเก็บ
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แบบสอบถาม โดยเก็บแบบสอบถาม400ชุดแบ่งเป็นวนัละ50ชุด รวมเป็น8วนั เฉพาะช่วงวนัเสาร์และ

วนัอาทิตยเ์ท่านั้นตั้งแต่เวลา0.800-16.00 น. 

             2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นขอ้มูลท่ีได้จากเอกสารทางวิชาการ วารสาร งานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง เพื่อรวบรวมขอ้มูลสรุปผลประกอบการวจิยั 

 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

              การวจิยัคร้ังน้ีไดใ้ชส้ถิติวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

              1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้

ใชร้้อยละ 

              2. ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการไดแ้ก่ ดา้น

ราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้ริการใชค้่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3. การทดสอบสมมุติฐาน ใช้การทดสอบแบบt- test ในการทดสอบสมมุติฐานสําหรับการ

วเิคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระ 2 ตวัและใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (0ne-

way analysis of variance) สําหรับทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มข้ึนไปและการวิเคราะห์ความ

แตกต่างเป็นรายคู่ใชl้east -significant different (lsd)               
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บทที ่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการท่องเท่ียวของตลาดนํ้ าลดั

มะยม โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพ อาชีพ 

การศึกษา รายได้และศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยทางด้านส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ มีผลการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐาน 

 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 4.1  แสดงค่าความถ่ี  ร้อยละ  จาํแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 

1. เพศ   

          ชาย 128 32.0 

          หญิง 272 68.0 

รวม 400 100.0 

2. อายุ   

          15-24  ปี 24 6.0 

          25-34 ปี 91 22.8 

          35-44  ปี 173 43.3 

          45-54 ปี 112 28.0 

รวม 400 100.0 

3. ระดับการศึกษา   

          ต ํ่ากวา่ปริญญาตรี 278 69.5 

          ปริญญาตรี 118 29.5 

          สูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป 4 1.0 

รวม 400 100.0 
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ตารางท่ี 4.1  แสดงค่าความถ่ี  ร้อยละ  จาํแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 

4. สถานภาพ   

          โสด 115 28.8 

          สมรส 241 60.3 

          หมา้ย/หยา่ร้าง 44 11.0 

รวม 400 100.0 

5. อาชีพ   

         นกัเรียน/นกัศึกษา 43 10.8 

         รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 72 18.0 

         พนกังานบริษทัเอกชน 121 30.3 

         ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 100 25.0 

         อ่ืนๆ 64 16.0 

รวม 400 100.0 

6. รายได้   

         ต ํ่ากวา่10,000บาท 20 5.0 

         10,001-20,000บาท 104 26.0 

         20,001-3,000บาท 180 45.0 

         30,001-40,000บาท 64 16.0 

         40,001บาทข้ึนไป 32 8.0 

รวม 400 100.0 

 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี

เดินทางท่องเท่ียวตลาดนํ้ าลดัมะยม มีจาํนวน 400 ตวัอย่าง จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

สถานภาพ อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ไดด้งัน้ี 

 เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีจาํนวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 

68.0 และเป็นเพศชาย จาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 

 อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 35-44 ปี จาํนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 

43.3 รองลงมา 45-54 ปี จาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 และ 25-34 ปี จาํนวน 91 คน คิดเป็น

ร้อยละ 22.8 
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 ระดบัการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษา ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

จาํนวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5 รองลงมา ปริญญาตรี  จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 และ 

สูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 

 สถานภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพ สมรส จาํนวน 241 คน คิด

เป็นร้อยละ 60.3 รองลงมา โสด จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 และหมา้ย/หยา่ร้าง จาํนวน 44 

คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 

 อาชีพ  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 121 

คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 รองลงมา ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย จาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 

25.0 และรับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 

รายได ้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได ้20,001-3,000บาทจาํนวน 180 คน คิด

เป็นร้อยละ 45.0 รองลงมา 10,001-20,000บาท จาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 และ30,001-

40,000บาท จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 

 

ตอนที ่2 ความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ตารางท่ี 4.2 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานขอ้มูลเก่ียวกบั ส่วนประสมทางการตลาด

บริการ ดา้นผลิตภณัฑ ์

ด้านผลติภัณฑ์ 𝐗𝐗� S.D. แปลผล 

ความหลากหลายของสินคา้ 3.82 0.76 มาก 

คุณภาพสินคา้ท่ีจาํหน่าย 3.62 0.86 มาก 

สินคา้มีเอกลกัษณ์ถึงตลาดนํ้าลดัมะยม 3.57 0.90 มาก 

มีกิจกรรมต่างๆ เช่นข่ีจกัรยาน ดนตรี 3.71 0.83 มาก 

มีบริการล่องเรือชมบรรยากาศ 3.91 0.71 มาก 

รวม 3.73 0.81 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า มี

บริการล่องเรือชมบรรยากาศ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 รองลงมา ความหลากหลายของ

สินคา้  อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 และมีกิจกรรมต่างๆ เช่นข่ีจกัรยาน ดนตรี อยูใ่นระดบั

มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานขอ้มูลเก่ียวกบั ส่วนประสมทางการตลาด

บริการ ดา้นราคา 

ด้านราคา 𝐗𝐗� S.D. แปลผล 

ค่าใชจ่้ายถูกกวา่ตลาดนํ้าอ่ืน 3.49 0.90 ปานกลาง 

ความคุม้ค่าเงินในการมาท่องเท่ียว 3.43 0.84 ปานกลาง 

ราคาสินคา้เหมาะสม 3.41 0.88 ปานกลาง 

สินคา้ถูกกวา่ตลาดนํ้าอ่ืน 3.75 0.69 มาก 

มีป้ายบอกราคาสินคา้ชดัเจน 3.64 0.74 มาก 

รวม 3.54 0.81 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ดา้นราคา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ สินคา้ถูก

กวา่ตลาดนํ้าอ่ืน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 รองลงมา มีป้ายบอกราคาสินคา้ชดัเจน อยูใ่น

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 และค่าใชจ่้ายถูกกวา่ตลาดนํ้ าอ่ืน อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.49 

 

ตารางท่ี 4.4 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานขอ้มูลเก่ียวกบั ส่วนประสมทางการตลาด

บริการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 𝐗𝐗� S.D. แปลผล 

ความสะดวกในการมาตลาดนํ้าลดัมะยม 3.75 0.81 มาก 

สามารถเดินทางเชา้มาเยน็กลบัได ้ 3.60 0.79 มาก 

มีรถโดยสารผา่นตลาดนํ้าลดัมะยม 3.76 0.62 มาก 

มีท่ีจอดรถเพียงพอ 3.71 0.59 มาก 

รวม 3.70 0.70 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้

แล้ว พบว่า มีรถโดยสารผ่านตลาดนํ้ าลดัมะยม อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 รองลงมา 

ความสะดวกในการมาตลาดนํ้ าลดัมะยม อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 และมีท่ีจอดรถ

เพียงพอ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานขอ้มูลเก่ียวกบั ส่วนประสมทางการตลาด

บริการ ดา้นส่งเสริมการตลาด 

ด้านส่งเสริมการตลาด 𝐗𝐗� S.D. แปลผล 

การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่นกัท่องเท่ียว 3.64 0.60 มาก 

มีเจา้หนา้ท่ีคอยใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวในตลาด

นํ้าลดัมะยม 

3.66 0.62 มาก 

มีโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ตลาดนํ้าผา่นส่ือ 3.59 0.65 มาก 

จดัโปรแกรมทวัร์ล่องเรือราคาพิเศษ 3.68 0.63 มาก 

มีทดลองชิมสินคา้ท่ีมาจาํหน่าย 3.69 0.64 มาก 

รวม 3.65 0.63 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ดา้นส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้แลว้ 

พบว่า มีทดลองชิมสินค้าท่ีมาจําหน่าย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 รองลงมา จัด

โปรแกรมทวัร์ล่องเรือราคาพิเศษ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 และมีเจา้หน้าท่ีคอยให้

คาํแนะนาํเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวในตลาดนํ้าลดัมะยม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 

 

ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานขอ้มูลเก่ียวกบั ส่วนประสมทางการตลาด

บริการ ดา้นบุคลากร 

ด้านบุคลากร 𝐗𝐗� S.D. แปลผล 

พอ่คา้แม่คา้ใหบ้ริการเป็นกนัเอง 3.67 0.68 มาก 

เจา้หนา้ท่ีมีความรู้เก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้าลดัมะยม 3.46 0.81 ปานกลาง 

มีเจา้หนา้ท่ีดูแลความปลอดภยั 3.74 1.02 มาก 

คนทอ้งถ่ินมีอธัยาศยัไมตรี 3.65 1.02 มาก 

รวม 3.63 0.88 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ดา้นบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า มี

เจา้หนา้ท่ีดูแลความปลอดภยั อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 รองลงมา พอ่คา้แม่คา้ให้บริการ
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เป็นกนัเอง อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 และคนทอ้งถ่ินมีอธัยาศยัไมตรี อยูใ่นระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 

 

ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานขอ้มูลเก่ียวกบั ส่วนประสมทางการตลาด

บริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ 𝐗𝐗� S.D. แปลผล 

ภายในตลาดมีความร่มร่ืนและเป็นธรรมชาติ 3.56 1.09 มาก 

ความสะอาดมีระเบียบของร้านคา้ 3.92 0.87 มาก 

มีหอ้งนํ้า ร้านอาหาร 3.93 1.02 มาก 

มีศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียวเพื่ออาํนวยความสะดวก 4.04 1.16 มาก 

มีพื้นท่ีใหรั้บประทานอาหารและพกัผอ่น 3.71 0.85 มาก 

รวม 3.83 1.00 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้แลว้ 

พบว่า มีศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียวเพื่ออาํนวยความสะดวก อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04

รองลงมา มีห้องนํ้ า ร้านอาหาร อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 และความสะอาดมีระเบียบ

ของร้านคา้ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 

 

ตารางท่ี 4.8 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานขอ้มูลเก่ียวกบั ส่วนประสมทางการตลาด

บริการ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

ด้านกระบวนการให้บริการ 𝐗𝐗� S.D. แปลผล 

พอ่คา้แม่คา้ทอนเงินถูกตอ้ง 3.75 0.79 มาก 

ความรวดเร็วในการทอนเงิน 3.85 0.83 มาก 

บริการรวดเร็วในการซ้ือสินคา้ 3.89 0.89 มาก 

ใหบ้ริการตามลาํดบัคิว 2.99 0.89 ปานกลาง 

การใหบ้ริการตามลาํดบัคิวใชบ้ริการทวัร์ล่องเรือ 3.16 0.94 ปานกลาง 

รวม 3.53 0.87 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ดา้นกระบวนการให้บริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้

แลว้ พบวา่ บริการรวดเร็วในการซ้ือสินคา้ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 รองลงมา ความ

รวดเร็วในการทอนเงิน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 และพ่อคา้แม่คา้ทอนเงินถูกตอ้ง อยู่

ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 

 

ตอนที ่3 การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่1 ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเทีย่วชาวไทยที่แตกต่างมีผลต่อความพึงพอใจ

ในการท่องเทีย่วตลาดนํา้ลดัมะยมแตกต่างกนั 

 1.1 นักท่องเทีย่วชาวไทย ทีม่ีเพศ ต่างกนั มีความพงึพอใจตลาดนํา้ลดัมะยม แตกต่างกนั 

สามารถเขียนสมมติฐานไดด้งัน้ี   

H0 : นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีเพศ ต่างกนั มีความพึงพอใจตลาดนํ้าลดัมะยม ไม่แตกต่างกนั 

H1 : นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีเพศ ต่างกนั มีความพึงพอใจตลาดนํ้าลดัมะยม แตกต่างกนั 

สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ จะใชก้ารทดสอบค่า t (Independent Sample t-test) เพื่อใชท้ดสอบ

กลุ่มตวัอยา่ง นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีความพึงพอใจตลาดนํ้าลดัมะยม ดงันั้น จะยอมรับ สมมติฐาน

หลกั (H1) ก็ต่อเม่ือ Sig มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4.9 แสดงผลการทดสอบค่าแปรปรวน ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จาํแนกตาม เพศ โดยใช ้t-

test 

ความพงึพอใจตลาดนํา้ลดัมะยม t df Sig. 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 1.221 398 .223 

ดา้นราคา .990 398 .323 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย .283 398 .777 

ดา้นส่งเสริมการตลาด .304 398 .762 

ดา้นบุคลากร .002 398 .998 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ .322 398 .748 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 1.136 398 .033* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.9 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของนักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมี

ความพึงพอใจตลาดนํ้ าลดัมะยม จาํแนกตามเพศ พบว่า ดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่า Sig. นอ้ย

กว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั  (H1) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H0)  หมายความว่า 

นักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจตลาดนํ้ าลัดมะยม แตกต่างกัน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

1.2 นักท่องเทีย่วชาวไทย ทีม่ีอายุ ต่างกนั มีความพงึพอใจตลาดนํา้ลดัมะยม แตกต่างกนั 

สามารถเขียนสมมติฐานไดด้งัน้ี   

H0 : นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีอาย ุต่างกนั มีความพึงพอใจตลาดนํ้าลดัมะยม ไม่แตกต่างกนั 

H1 : นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีอาย ุต่างกนั มีความพึงพอใจตลาดนํ้าลดัมะยม แตกต่างกนั 

 

สถิติท่ีใช้ในการทดสอบ จะใช้การทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยเร่ิมจากการ

ทดสอบความแปรปรวนจากตาราง ANOVA จะยอมรับสมมุติฐาน  (H1)  ก็ต่อเม่ือค่าระดบันยัสําคญั

ทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 หากค่าแปรปรวนของขอ้มูลทุกกลุ่มไม่เท่ากนัจะทาํการทดสอบความ

แตกต่างดว้ยวิธีการทดสอบแบบ LSD เพื่อหาวา่คู่เฉล่ียใดบา้งแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 

0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดงัน้ี 

 

ตารางท่ี  4.10 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จาํแนกตาม อาย ุ

ดา้นผลิตภณัฑ ์ SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2.688 3 .896 2.062 .105 

ภายในกลุ่ม 172.092 396 .435   

รวม 174.780 399    

ดา้นราคา SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .552 3 .184 .461 .710 

ภายในกลุ่ม 158.182 396 .399   

รวม 158.734 399    
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ตารางท่ี  4.10 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จาํแนกตาม อายุ 

(ต่อ) 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .818 3 .273 1.225 .300 

ภายในกลุ่ม 88.116 396 .223   

รวม 88.934 399    

ดา้นส่งเสริมการตลาด SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .219 3 .073 .357 .784 

ภายในกลุ่ม 81.038 396 .205   

รวม 81.258 399    

ดา้นบุคลากร SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.224 3 .408 1.334 .263 

ภายในกลุ่ม 121.149 396 .306   

รวม 122.374 399    

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .354 3 .118 .276 .843 

ภายในกลุ่ม 169.046 396 .427   

รวม 169.400 399    

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 4.337 3 1.446 4.173 .006* 

ภายในกลุ่ม 137.189 396 .346   

รวม 141.526 399    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.10 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมี

ความพึงพอใจตลาดนํ้ าลดัมะยม จาํแนกตามอายุ พบวา่ ดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่า Sig. นอ้ย

กว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั  (H1) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H0)  หมายความว่า 

นักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีอายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจตลาดนํ้ าลัดมะยม แตกต่างกัน อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ดงันั้นผูว้ิจยัจึงทดสอบความแตกต่างจาํแนกตามอายุ โดยใช้การ

ทดสอบแบบ LSD ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
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ตารางท่ี 4.11  แสดงผลการทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  จาํแนกตามอายุ ดา้น

กระบวนการใหบ้ริการ 

อาย ุ 15-24 ปี 25-34 ปี 35-44 ปี 45-54 ปี 

15-24 ปี - 
.179 

(.145) 

.012 

(.922) 

.197 

(.138) 

25-34 ปี  
- .209* 

(.006) 

.000 

(.996) 

35-44 ปี   - 
.209* 

(004) 

45-54 ปี    
- 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.11 เม่ือทดสอบความแตกต่าง ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจตลาดนํ้ าลดั

มะยม ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จาํแนกตามอาย ุดา้นกระบวนการให้บริการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยั

ความสาํคญัท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ 

 นกัท่องเท่ียวชาวไทย  ท่ีมีอายุ 35-44 ปี มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจตลาดนํ้ าลดัมะยม 

มากกวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทย  ท่ีมีอาย ุ25-34 ปี 

นกัท่องเท่ียวชาวไทย  ท่ีมีอายุ 45-54 ปี มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจตลาดนํ้ าลดัมะยม 

มากกวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทย  ท่ีมีอาย ุ35-44 ปี 

 

1.3 นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจตลาดนํ้าลัดมะยม 

แตกต่างกนั 

สามารถเขียนสมมติฐานไดด้งัน้ี   

H0 : นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความพึงพอใจตลาดนํ้าลดัมะยม ไม่

แตกต่างกนั 

H1 : นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความพึงพอใจตลาดนํ้ าลดัมะยม 

แตกต่างกนั 
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สถิติท่ีใช้ในการทดสอบ จะใช้การทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยเร่ิมจากการ

ทดสอบความแปรปรวนจากตาราง ANOVA จะยอมรับสมมุติฐาน  (H1)  ก็ต่อเม่ือค่าระดบันยัสําคญั

ทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 หากค่าแปรปรวนของขอ้มูลทุกกลุ่มไม่เท่ากนัจะทาํการทดสอบความ

แตกต่างดว้ยวิธีการทดสอบแบบ LSD เพื่อหาวา่คู่เฉล่ียใดบา้งแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 

0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดงัน้ี 

 

ตารางท่ี  4.12 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จาํแนกตาม ระดบั

การศึกษา 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.162 2 .581 1.329 .266 

ภายในกลุ่ม 173.618 397 .437   

รวม 174.780 399    

ดา้นราคา SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .256 2 .128 .321 .725 

ภายในกลุ่ม 158.478 397 .399   

รวม 158.734 399    

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .220 2 .110 .493 .611 

ภายในกลุ่ม 88.713 397 .223   

รวม 88.934 399    

ดา้นส่งเสริมการตลาด SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .115 2 .058 .282 .755 

ภายในกลุ่ม 81.142 397 .204   

รวม 81.258 399    

ดา้นบุคลากร SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .812 2 .406 1.326 .267 

ภายในกลุ่ม 121.562 397 .306   

รวม 122.374 399    
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ตารางท่ี  4.12 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จาํแนกตาม ระดบั

การศึกษา (ต่อ) 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .485 2 .243 .570 .566 

ภายในกลุ่ม 168.915 397 .425   

รวม 169.400 399    

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2.143 2 1.072 3.052 .048* 

ภายในกลุ่ม 139.383 397 .351   

รวม 141.526 399    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.12 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมี

ความพึงพอใจตลาดนํ้าลดัมะยม จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่า 

Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H1) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H0)  

หมายความวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความพึงพอใจตลาดนํ้ าลดัมะยม 

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ดงันั้นผูว้ิจยัจึงทดสอบความแตกต่างจาํแนกตาม

ระดบัการศึกษา โดยใชก้ารทดสอบแบบ LSD ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

 

ตารางท่ี 4.13  แสดงผลการทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ ของนักท่องเท่ียวชาวไทย  จาํแนกตามระดับ

การศึกษา ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

ระดบัการศึกษา ตํ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี - 
.081 

(.212) 

.610* 

(.042) 

ปริญญาตรี  
- .691* 

(.022) 

สูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป   - 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.13 เม่ือทดสอบความแตกต่าง ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจตลาดนํ้ าลดั

มะยม ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จาํแนกตามระดบัการศึกษา ดา้นกระบวนการให้บริการ แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัความสาํคญัท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 คู่ ไดแ้ก่ 

 นกัท่องเท่ียวชาวไทย  ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป มีความคิดเห็นต่อความ

พึงพอใจตลาดนํ้ าลดัมะยม มากกว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทย  ท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี,

ปริญญาตรี 
 

1.4 นักท่องเทีย่วชาวไทย ทีม่ีสถานภาพ ต่างกนั มีความพงึพอใจตลาดนํา้ลดัมะยม แตกต่าง

กนั 

สามารถเขียนสมมติฐานไดด้งัน้ี   

H0 : นักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีสถานภาพ ต่างกนั มีความพึงพอใจตลาดนํ้ าลัดมะยม ไม่

แตกต่างกนั 

H1 : นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีสถานภาพ ต่างกนั มีความพึงพอใจตลาดนํ้าลดัมะยม แตกต่าง

กนั 

 

สถิติท่ีใช้ในการทดสอบ จะใช้การทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยเร่ิมจากการ

ทดสอบความแปรปรวนจากตาราง ANOVA จะยอมรับสมมุติฐาน  (H1)  ก็ต่อเม่ือค่าระดบันยัสําคญั

ทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 หากค่าแปรปรวนของขอ้มูลทุกกลุ่มไม่เท่ากนัจะทาํการทดสอบความ

แตกต่างดว้ยวิธีการทดสอบแบบ LSD เพื่อหาวา่คู่เฉล่ียใดบา้งแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 

0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดงัน้ี 

 

ตารางท่ี  4.14 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของนักท่องเท่ียวชาวไทย จาํแนกตาม 

สถานภาพ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 3.456 2 1.728 4.004 .019* 

ภายในกลุ่ม 171.324 397 .432   

รวม 174.780 399    
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ตารางท่ี  4.14 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของนักท่องเท่ียวชาวไทย จาํแนกตาม 

สถานภาพ (ต่อ) 

ดา้นราคา SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2.880 2 1.440 3.668 .026* 

ภายในกลุ่ม 155.854 397 .393   

รวม 158.734 399    

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .070 2 .035 .156 .855 

ภายในกลุ่ม 88.864 397 .224   

รวม 88.934 399    

ดา้นส่งเสริมการตลาด SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .147 2 .074 .361 .697 

ภายในกลุ่ม 81.110 397 .204   

รวม 81.258 399    

ดา้นบุคลากร SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.785 2 .893 2.939 .054 

ภายในกลุ่ม 120.588 397 .304   

รวม 122.374 399    

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.807 2 .904 2.141 .119 

ภายในกลุ่ม 167.593 397 .422   

รวม 169.400 399    

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.302 2 .651 1.843 .160 

ภายในกลุ่ม 140.224 397 .353   

รวม 141.526 399    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.14 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมี

ความพึงพอใจตลาดนํ้ าลดัมะยม จาํแนกตามสถานภาพ พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา มีค่า Sig. 
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นอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่ ยอมรับสมมติฐานหลกั  (H1) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H0)  หมายความ

วา่  นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีสถานภาพ ต่างกนั มีความพึงพอใจตลาดนํ้ าลดัมะยม แตกต่างกนั อยา่ง

มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ดงันั้นผูว้จิยัจึงทดสอบความแตกต่างจาํแนกตามสถานภาพ โดยใช้

การทดสอบแบบ LSD ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

 

ตารางท่ี 4.15  แสดงผลการทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  จาํแนกตามสถานภาพ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์

สถานภาพ โสด สมรส หมา้ย/หยา่ร้าง 

โสด - 
.183* 

(.014) 

.021 

(.851) 

สมรส  
- .205 

(.057) 

หมา้ย/หยา่ร้าง   - 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.15 เม่ือทดสอบความแตกต่าง ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจตลาดนํ้ าลดั

มะยม ของนักท่องเท่ียวชาวไทย จาํแนกตามสถานภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนัย

ความสาํคญัท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 คู่ ไดแ้ก่ 

 นกัท่องเท่ียวชาวไทย  ท่ีมีสถานภาพสมรส มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจตลาดนํ้ าลดั

มะยม มากกวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทย  ท่ีมีสถานภาพโสด 
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ตารางท่ี 4.16  แสดงผลการทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  จาํแนกตามสถานภาพ 

ดา้นราคา 

สถานภาพ โสด สมรส หมา้ย/หยา่ร้าง 

โสด - 
.150* 

(.035) 

.068 

(.539) 

สมรส  
- .218* 

(.034) 

หมา้ย/หยา่ร้าง   - 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.16 เม่ือทดสอบความแตกต่าง ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจตลาดนํ้ าลดั

มะยม ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จาํแนกตามสถานภาพ ดา้นราคา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัความสาํคญั

ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ 

 นกัท่องเท่ียวชาวไทย  ท่ีมีสถานภาพสมรส มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจตลาดนํ้ าลดั

มะยม มากกวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทย  ท่ีมีสถานภาพโสด 

นกัท่องเท่ียวชาวไทย  ท่ีมีสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจตลาด

นํ้าลดัมะยม มากกวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทย  ท่ีมีสถานภาพสมรส 

 

1.5 นักท่องเทีย่วชาวไทย ทีม่ีอาชีพ ต่างกนั มีความพงึพอใจตลาดนํา้ลดัมะยม แตกต่างกนั 

สามารถเขียนสมมติฐานไดด้งัน้ี   

H0 : นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีอาชีพ ต่างกนั มีความพึงพอใจตลาดนํ้ าลดัมะยม ไม่แตกต่าง

กนั 

H1 : นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีอาชีพ ต่างกนั มีความพึงพอใจตลาดนํ้าลดัมะยม แตกต่างกนั 

 

สถิติท่ีใช้ในการทดสอบ จะใช้การทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยเร่ิมจากการ

ทดสอบความแปรปรวนจากตาราง ANOVA จะยอมรับสมมุติฐาน  (H1)  ก็ต่อเม่ือค่าระดบันยัสําคญั

ทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 หากค่าแปรปรวนของขอ้มูลทุกกลุ่มไม่เท่ากนัจะทาํการทดสอบความ
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แตกต่างดว้ยวธีิการทดสอบแบบ LSD เพื่อหาวา่คู่เฉล่ียใดบา้งแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 

0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดงัน้ี 

 

ตารางท่ี  4.17 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จาํแนกตาม อาชีพ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 4.237 4 1.059 2.453 .045* 

ภายในกลุ่ม 170.543 395 .432   

รวม 174.780 399    

ดา้นราคา SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2.726 4 .682 1.726 .143 

ภายในกลุ่ม 156.008 395 .395   

รวม 158.734 399    

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .278 4 .070 .310 .871 

ภายในกลุ่ม 88.655 395 .224   

รวม 88.934 399    

ดา้นส่งเสริมการตลาด SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .463 4 .116 .566 .687 

ภายในกลุ่ม 80.794 395 .205   

รวม 81.258 399    

ดา้นบุคลากร SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.049 4 .262 .854 .492 

ภายในกลุ่ม 121.325 395 .307   

รวม 122.374 399    

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2.848 4 .712 1.688 .152 

ภายในกลุ่ม 166.552 395 .422   

รวม 169.400 399    
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ตารางท่ี  4.17 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จาํแนกตาม อาชีพ 

(ต่อ) 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2.943 4 .736 2.097 .080 

ภายในกลุ่ม 138.583 395 .351   

รวม 141.526 399    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.17 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมี

ความพึงพอใจตลาดนํ้ าลดัมะยม จาํแนกตามอาชีพ พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 

แสดงวา่ ยอมรับสมมติฐานหลกั  (H1) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H0)  หมายความวา่  นกัท่องเท่ียว

ชาวไทย ท่ีมีอาชีพ ต่างกนั มีความพึงพอใจตลาดนํ้ าลดัมะยม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05ดงันั้นผูว้จิยัจึงทดสอบความแตกต่างจาํแนกตามอาชีพ โดยใชก้ารทดสอบแบบ LSD ท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
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ตารางท่ี 4.18  แสดงผลการทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  จาํแนกตามอาชีพ ดา้น

ผลิตภณัฑ ์

อาชีพ 
นกัเรียน/

นกัศึกษา 

รับราชการ/

พนกังาน

รัฐวสิาหกิจ 

พนกังาน

บริษทัเอกชน 

ประกอบธุรกิจ

ส่วนตวั/คา้ขาย 
อ่ืนๆ 

นกัเรียน/

นกัศึกษา 
- 

.316* 

(.013) 

.165 

(.156) 

.287* 

(.017) 

.101 

(.436) 

รับราชการ/

พนกังาน

รัฐวสิาหกิจ 

 

- .151 

(.123) 

.029 

(.774) 

.215 

(.056) 

พนกังาน

บริษทัเอกชน 
  - 

.122 

(.170) 

.064 

(.525) 

ประกอบธุรกิจ

ส่วนตวั/คา้ขาย 
   

 .186 

(.077) 

อ่ืนๆ    
  

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.18 เม่ือทดสอบความแตกต่าง ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจตลาดนํ้ าลดั

มะยม ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จาํแนกตามอาชีพ ดา้นผลิตภณัฑ์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัความสาํคญั

ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 คู่ ไดแ้ก่ 

 นกัท่องเท่ียวชาวไทย  ท่ีมีอาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ,ประกอบธุรกิจส่วนตวั/

คา้ขาย มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจตลาดนํ้ าลดัมะยม มากกวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทย  ท่ีมีอาชีพ

นกัเรียน/นกัศึกษา 

 

1.6 นักท่องเทีย่วชาวไทย ทีม่ีรายได้ ต่างกนั มีความพงึพอใจตลาดนํา้ลดัมะยม แตกต่างกนั 

สามารถเขียนสมมติฐานไดด้งัน้ี   

H0 : นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีรายได ้ต่างกนั มีความพึงพอใจตลาดนํ้ าลดัมะยม ไม่แตกต่าง

กนั 

H1 : นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีรายได ้ต่างกนั มีความพึงพอใจตลาดนํ้าลดัมะยม แตกต่างกนั 
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สถิติท่ีใช้ในการทดสอบ จะใช้การทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยเร่ิมจากการ

ทดสอบความแปรปรวนจากตาราง ANOVA จะยอมรับสมมุติฐาน  (H1)  ก็ต่อเม่ือค่าระดบันยัสําคญั

ทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 หากค่าแปรปรวนของขอ้มูลทุกกลุ่มไม่เท่ากนัจะทาํการทดสอบความ

แตกต่างดว้ยวิธีการทดสอบแบบ LSD เพื่อหาวา่คู่เฉล่ียใดบา้งแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 

0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดงัน้ี 

 

ตารางท่ี  4.19 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จาํแนกตาม รายได ้

ดา้นผลิตภณัฑ ์ SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 4.818 4 1.204 2.799 .026* 

ภายในกลุ่ม 169.962 395 .430   

รวม 174.780 399    

ดา้นราคา SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2.512 4 .628 1.588 .177 

ภายในกลุ่ม 156.223 395 .396   

รวม 158.734 399    

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .706 4 .177 .790 .532 

ภายในกลุ่ม 88.228 395 .223   

รวม 88.934 399    

ดา้นส่งเสริมการตลาด SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .128 4 .032 .156 .960 

ภายในกลุ่ม 81.130 395 .205   

รวม 81.258 399    

ดา้นบุคลากร SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .456 4 .114 .370 .830 

ภายในกลุ่ม 121.917 395 .309   

รวม 122.374 399    
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ตารางท่ี  4.19 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จาํแนกตาม รายได้

(ต่อ) 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2.560 4 .640 1.515 .197 

ภายในกลุ่ม 166.840 395 .422   

รวม 169.400 399    

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 3.964 4 .991 2.845 .024* 

ภายในกลุ่ม 137.563 395 .348   

รวม 141.526 399    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.19 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมี

ความพึงพอใจตลาดนํ้ าลัดมะยม จาํแนกตามรายได้ พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านกระบวนการ

ใหบ้ริการ มีค่า Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่ ยอมรับสมมติฐานหลกั  (H1) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H0)  หมายความว่า นักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีรายได้ ต่างกนั มีความพึงพอใจตลาดนํ้ าลดัมะยม 

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ดงันั้นผูว้ิจยัจึงทดสอบความแตกต่างจาํแนกตาม

รายได ้โดยใชก้ารทดสอบแบบ LSD ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
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ตารางท่ี 4.20 แสดงผลการทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  จาํแนกตามรายได ้ดา้น

ผลิตภณัฑ ์

รายได ้
ตํ่ากวา่

10,000บาท 

10,001-

20,000บาท 

20,001-

3,000บาท 

30,001-

40,000บาท 

40,001บาท

ข้ึนไป 

ตํ่ากวา่10,000

บาท 
- 

.214 

(.132) 

.144 

(.351) 

.293 

(.082) 

.116 

(.534) 

10,001-20,000

บาท 
 

- .097 

(.228) 

.051 

(.623) 

.358* 

(.007) 

20,001-3,000

บาท 
  - 

.148 

(.120) 

.260* 

(.039) 

30,001-40,000

บาท 
   

- .409* 

(.004) 

40,001บาทข้ึน

ไป 
   

 - 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.20 เม่ือทดสอบความแตกต่าง ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจตลาดนํ้ าลดั

มะยม ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จาํแนกตามรายได ้ดา้นผลิตภณัฑ ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัความสาํคญั

ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 คู่ ไดแ้ก่ 

 นกัท่องเท่ียวชาวไทย  ท่ีมีรายได ้40,001บาทข้ึนไปมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจตลาด

นํ้ าลัดมะยม มากกว่า นักท่องเท่ียวชาวไทย  ท่ีมีรายได้ 10,001-20,000บาท, 20,001-3,000บาท, 

30,001-40,000บาท 
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ตารางท่ี 4.21 แสดงผลการทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  จาํแนกตามรายได ้ดา้น

กระบวนการใหบ้ริการ 

รายได ้
ตํ่ากวา่

10,000บาท 

10,001-

20,000บาท 

20,001-

3,000บาท 

30,001-

40,000บาท 

40,001บาท

ข้ึนไป 

ตํ่ากวา่10,000

บาท 
- 

.052 

(.717) 

.203 

(.145) 

.010 

(.947) 

.316 

(.061) 

10,001-20,000

บาท 
 

- .151* 

(.038) 

.042 

(.652) 

.263* 

(.028) 

20,001-3,000

บาท 
  - 

.193* 

(.025) 

.112 

(.319) 

30,001-40,000

บาท 
   

- .306* 

(.017) 

40,001บาทข้ึน

ไป 
   

 - 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.21 เม่ือทดสอบความแตกต่าง ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจตลาดนํ้ าลดั

มะยม ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จาํแนกตามรายได ้ดา้นกระบวนการให้บริการ แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัความสาํคญัท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก่ 

 นกัท่องเท่ียวชาวไทย  ท่ีมีรายได ้20,001-3,000บาท มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจตลาด

นํ้าลดัมะยม มากกวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทย  ท่ีมีรายได ้10,001-20,000บาท 

นกัท่องเท่ียวชาวไทย  ท่ีมีรายได ้30,001-40,000บาท มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจตลาด

นํ้าลดัมะยม มากกวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทย  ท่ีมีรายได ้20,001-3,000บาท 

นกัท่องเท่ียวชาวไทย  ท่ีมีรายได ้40,001บาทข้ึนไป มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจตลาด

นํ้าลดัมะยม มากกวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทย  ท่ีมีรายได ้10,001-20,000บาท, 30,001-40,000บาท 
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บทที ่ 5 

สรุป อภปิรายผล และข้อแสนอแนะ 

 

การศึกษาเร่ือง  ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการท่องเท่ียวของตลาดนํ้ าลดั

มะยม โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพ อาชีพ 

การศึกษา รายได้และศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยทางด้านส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ มีผลการสรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

  

5.1 สรุปผลการวจัิย 

 จากการศึกษา ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทาง

ท่องเท่ียวตลาดนํ้ าลดัมะยม ส่วนใหญ่ ใหญ่ เป็นเพศหญิง มีจาํนวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68.0 มี

อายุ 35-44 ปี จาํนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 มีระดบัการศึกษา ตํ่ากวา่ปริญญาตรี จาํนวน 278 

คน คิดเป็นร้อยละ 69.5 มีสถานภาพ สมรส จาํนวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 อาชีพ พนกังาน

บริษทัเอกชน จาํนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 และมีรายได ้20,001-3,000บาทจาํนวน 180 คน 

คิดเป็นร้อยละ 45.0 

 จากการศึกษา ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด

บริการ สามารถแยกเป็นรายดา้น ไดด้งัน้ี 

 1. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.73 เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า มีบริการล่องเรือชมบรรยากาศ อยู่ในระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 รองลงมา ความหลากหลายของสินคา้  อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 

และมีกิจกรรมต่างๆ เช่นข่ีจกัรยาน ดนตรี อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 

 2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นราคา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.54 เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ สินคา้ถูกกว่าตลาดนํ้ าอ่ืน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.75 รองลงมา มีป้ายบอกราคาสินคา้ชดัเจน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 และค่าใชจ่้ายถูก

กวา่ตลาดนํ้าอ่ืน อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 

 3. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า มีรถโดยสารผา่นตลาดนํ้ าลดัมะยม อยู่ใน

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 รองลงมา ความสะดวกในการมาตลาดนํ้าลดัมะยม อยูใ่นระดบัมาก 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 และมีท่ีจอดรถเพียงพอ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 
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 4. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ มีทดลองชิมสินคา้ท่ีมาจาํหน่าย อยูใ่นระดบั

มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 รองลงมา จดัโปรแกรมทวัร์ล่องเรือราคาพิเศษ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.68 และมีเจา้หนา้ท่ีคอยให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวในตลาดนํ้ าลดัมะยม อยู่ใน

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 

 5. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นบุคลากร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.63 เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า มีเจา้หน้าท่ีดูแลความปลอดภยั อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.74 รองลงมา พ่อคา้แม่คา้ให้บริการเป็นกนัเอง อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 และ

คนทอ้งถ่ินมีอธัยาศยัไมตรี อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 

 6. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า มีศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียวเพื่ออาํนวยความ

สะดวก อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04รองลงมา มีห้องนํ้ า ร้านอาหาร อยู่ในระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 และความสะอาดมีระเบียบของร้านคา้ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 

 7. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า บริการรวดเร็วในการซ้ือสินคา้ อยูใ่นระดบั

มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 รองลงมา ความรวดเร็วในการทอนเงิน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.85 และพอ่คา้แม่คา้ทอนเงินถูกตอ้ง อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 

 

 เม่ือทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปสมมติฐาน ได้ดงันี ้

 สมมติฐานที่1 ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเทีย่วชาวไทยที่แตกต่างมีผลต่อความพึงพอใจ

ในการท่องเทีย่วตลาดนํา้ลดัมะยมแตกต่างกนั 

 1.1 นักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีเพศ ต่างกนั มีความพึงพอใจตลาดนํ้ าลดัมะยม แตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

 1.2 นักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีอายุ ต่างกนั มีความพึงพอใจตลาดนํ้ าลดัมะยม แตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

1.3 นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความพึงพอใจตลาดนํ้ าลดัมะยม 

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

1.4 นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีสถานภาพ ต่างกนั มีความพึงพอใจตลาดนํ้ าลดัมะยม แตกต่าง

กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 



40 
 

1.5 นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีอาชีพ ต่างกนั มีความพึงพอใจตลาดนํ้ าลดัมะยม แตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นผลิตภณัฑ ์

1.6 นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีรายได ้ต่างกนั มีความพึงพอใจตลาดนํ้ าลดัมะยม แตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

 

5.2 การอภิปรายผล 

  จากการศึกษา ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด

บริการ สามารถแยกเป็นรายดา้น ไดด้งัน้ี 

 1. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ ตลาด

นํ้ าลดัมะยมมีบริการล่องเรือชมบรรยากาศ อีกทั้งยงัมีความหลากหลายของสินคา้  และมีกิจกรรม

ต่างๆ เช่นข่ีจกัรยาน ดนตรี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ไดก้ล่าวถึงส่วน

ประสมทางการตลาดบริการซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีสําคญั7บริการ พบว่า . ผลิตภณัฑ์ 

(product)หมายถึงส่ิงท่ีเสนอขายเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ผลิตภณัฑมี์ตวัตนหรือไม่มีตวัตน

ก็ได้ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย สินค้า  ความคิด องค์กร สถานท่ี บุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมี

อรรถประโยชน์มีมูลค่าในสายตาลูกคา้ทาํให้ผลิตภณัฑ์ขายไดก้าํหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์ตอ้ง

คาํนึงปัจจยัต่อไปน้ี 1.1 ความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ 1.2 คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ เช่นรูปร่าง 

ลกัษณะ ประโยชน์พื้นฐาน คุณภาพ บรรจุภณัฑ์ ยีห่้อสินคา้ 1.3 การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์เป็น

การออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษทัเพื่อแสดงตาํแหน่งท่ีแตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจต่อลูกค้า

เป้าหมาย 1.4 การพฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่อมีผลิตภณัฑ์ใหม่และปรับปรุงกลยุทธ์เก่ียวกบัส่วนประสม

ผลิตภณัฑ ์และสายผลิตภณัฑใ์ห้ดีข้ึน อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วธิาน จีนาภกัด์ิ (2555) ได้

ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่ออุทยานแห่งชาตินํ้ าตกเอราวณั จังหวดั

กาญจนบุรี พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจาก อุทยานแห่งชาตินํ้าตกเอราวณัมีบรรยากาศท่ีมี

ความสวยงามเป็นอยา่งมาก 

 2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นราคา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ ตลาดนํ้ าลดั

มะยมมีสินคา้ถูกกวา่ตลาดนํ้าอ่ืน ซ่ึงมีป้ายบอกราคาสินคา้อยา่งชดัเจน และค่าใชจ่้ายถูกกวา่ตลาดนํ้ า

อ่ืน ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวความคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ได้กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาด

บริการซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีสําคญั7บริการ พบวา่ ราคา(price)การแลกเปล่ียนกบัส่ิงท่ีจะ

ไดม้าหมายถึงจาํนวนเงินเพื่อไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์นกัการตลาดตอ้งตดัสินใจในราคา การปรับปรุง

ราคาเพื่อให้เกิดมูลค่าของสินคา้และส่งมอบสินคา้ให้ลูกคา้มากกว่าราคาสินคา้นั้นการกาํหนดกล

ยทุธ์ดา้นราคาตอ้งคาํนึงถึงของลูกคา้ในมูลค่าของผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ราคาของผลิตภณัฑต์น้ทุนของ
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สินค้า อีกทั้งยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภิกา สุภารัตน์ (2550) ได้ศึกษาความคิดเห็นของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์OTOP ในเขตอาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย พบวา่ โดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก เรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

และดา้นการส่งเสริมการตลาด พิจารณาปัจจยัพบว่า  ดา้นราคาเห็นด้วยมากท่ีสุดในเร่ืองกาํหนด

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์เห็นด้วยมากท่ีสุดในเร่ืองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้

มาตรฐานตามทอ้งตลาด ดา้นช่องการจดัจาํหน่ายเห็นดว้ยมากท่ีสุดในเร่ืองการจดัเรียงสินคา้ภายใน

ร้านอยา่งเป็นหมวดหมู่ ดา้นการส่งเสริมการตลาดเห็นดว้ยมากท่ีสุดในเร่ืองมีการเขา้ร่วมงานแสดง

สินคา้ของหน่วยงานราชการ ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ อายุ เพศ ระดบัการศึกษา และอาชีพ 

ท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อผลิตภณัฑ ์OTOPในเขตอาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย แตกต่างกนั 

 3. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

พบว่า ตลาดนํ้ าลดัมะยมมีรถโดยสารผ่าน เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกในการมาตลาดนํ้ าลดั

มะยม และมีท่ีจอดรถเพียงพอ ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวความคิดของ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ ไดก้ล่าวถึง

ส่วนประสมทางการตลาดบริการซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีสําคญั7บริการ พบว่า การจดั

จาํหน่ายหมายถึงช่องทางในการจดัจาํหน่ายประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมเพื่อเคล่ือนยา้ยสินคา้

และบริการจากองค์กรไปยงัตลาดการจดัจาํหน่ายประกอบดว้ย2ส่วนคือ 3.1 ช่องทางจดัจาํหน่าย 

หมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์หรือกรรมสิทธ์ท่ีผลิตภัณฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาด ระบบช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายประกอบด้วย ผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม 3.2 การ

กระจายสินค้า การเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภคประกอบด้วย การขนส่ง การ

คลงัสินคา้ การเก็บรักษาสินคา้ บริหารสินคา้คงเหลือ อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศุภิกา สุภา

รัตน์ (2550) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ OTOP ในเขตอาํเภอ

แม่สาย จงัหวดัเชียงราย พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้น

ผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด พิจารณาปัจจยัพบวา่  ดา้น

ราคาเห็นดว้ยมากท่ีสุดในเร่ืองกาํหนดราคาเหมาะสมกบัคุณภาพดา้นผลิตภณัฑเ์ห็นดว้ยมากท่ีสุดใน

เร่ืองคุณภาพของผลิตภณัฑไ์ดม้าตรฐานตามทอ้งตลาด ดา้นช่องการจดัจาํหน่ายเห็นดว้ยมากท่ีสุดใน

เร่ืองการจดัเรียงสินคา้ภายในร้านอยา่งเป็นหมวดหมู่ ดา้นการส่งเสริมการตลาดเห็นดว้ยมากท่ีสุดใน

เร่ืองมีการเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ของหน่วยงานราชการ ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ อาย ุเพศ 

ระดบัการศึกษา และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อผลิตภณัฑ์ OTOPในเขตอาํเภอแม่สาย 

จงัหวดัเชียงราย แตกต่างกนั 

 4. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ 

ตลาดนํ้ าลดัมะยมมีการทดลองชิมสินคา้ท่ีมาจาํหน่าย อีกทั้งยงัมีการจดัโปรแกรมทวัร์ล่องเรือราคา
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พิเศษ และมีเจา้หนา้ท่ีคอยให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวในตลาดนํ้ าลดัมะยม ซ่ึงสอดคลอ้ง

กับแนวความคิดของ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  ได้กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการซ่ึง

ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีสําคัญ7บริการ พบว่า การส่งเสริมการตลาด(promotion)เป็นการ

ติดต่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่างผู ้ขายกับผู ้ซ้ือสร้างทัศนคติและพฤติกรรมซ้ือ โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ข่าวสารเพื่อจูงใจ และจดจาํ อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศุภิกา สุภา

รัตน์ (2550) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ OTOP ในเขตอาํเภอ

แม่สาย จงัหวดัเชียงราย พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้น

ผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด พิจารณาปัจจยัพบวา่  ดา้น

ราคาเห็นดว้ยมากท่ีสุดในเร่ืองกาํหนดราคาเหมาะสมกบัคุณภาพดา้นผลิตภณัฑเ์ห็นดว้ยมากท่ีสุดใน

เร่ืองคุณภาพของผลิตภณัฑไ์ดม้าตรฐานตามทอ้งตลาด ดา้นช่องการจดัจาํหน่ายเห็นดว้ยมากท่ีสุดใน

เร่ืองการจดัเรียงสินคา้ภายในร้านอยา่งเป็นหมวดหมู่ ดา้นการส่งเสริมการตลาดเห็นดว้ยมากท่ีสุดใน

เร่ืองมีการเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ของหน่วยงานราชการ ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ อาย ุเพศ 

ระดบัการศึกษา และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อผลิตภณัฑ์ OTOPในเขตอาํเภอแม่สาย 

จงัหวดัเชียงราย แตกต่างกนั 

 5. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นบุคลากร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ ตลาดนํ้ า

ลัดมะยมมีเจ้าหน้าท่ีดูแลความปลอดภยั อีกทั้งมีพ่อค้าแม่ค้าให้บริการเป็นกันเอง และเป็นคน

ทอ้งถ่ินท่ีมีอธัยาศยัไมตรี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ได้กล่าวถึงส่วน

ประสมทางการตลาดบริการซ่ึงประกอบดว้ยองค์ประกอบท่ีสําคญั7บริการ พบว่า บุคคลกรท่ีก่ียว

ขอ้งโดยตรงหรือโดยออ้มในการจาํหน่ายสินคา้หรือบริการปัจจยัน้ีนับวนัยิ่งสําคญั ไม่ว่าจะเป็น

พนกังานขาย พนกังานประชาสัมพนัธ์ พนกังานตอ้นรับ อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศุภิกา 

สุภารัตน์ (2550) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ OTOP ในเขต

อาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ดา้น

ราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด พิจารณาปัจจยั

พบวา่  ดา้นราคาเห็นดว้ยมากท่ีสุดในเร่ืองกาํหนดราคาเหมาะสมกบัคุณภาพดา้นผลิตภณัฑ์เห็นดว้ย

มากท่ีสุดในเร่ืองคุณภาพของผลิตภณัฑไ์ดม้าตรฐานตามทอ้งตลาด ดา้นช่องการจดัจาํหน่ายเห็นดว้ย

มากท่ีสุดในเร่ืองการจดัเรียงสินคา้ภายในร้านอยา่งเป็นหมวดหมู่ ดา้นการส่งเสริมการตลาดเห็นดว้ย

มากท่ีสุดในเร่ืองมีการเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ของหน่วยงานราชการ ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

พบวา่ อายุ เพศ ระดบัการศึกษา และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อผลิตภณัฑ์ OTOPในเขต

อาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย แตกต่างกนั 



43 
 

 6. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

พบว่า ตลาดนํ้ าลดัมะยมมีศูนย์บริการนักท่องเท่ียวเพื่ออาํนวยความสะดวก อีกทั้งยงัมีห้องนํ้ า 

ร้านอาหาร และร้านคา้มีความสะอาดเป็นระเบียบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ ศิริวรรณ เสรี

รัตน์ ได้กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการซ่ึงประกอบดว้ยองค์ประกอบท่ีสําคญั7บริการ 

พบว่า สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (physical Evidence) สภาพแวดลอ้มในการส่งมอบสินคา้หรือ

ให้บริการรวมทั้งส่ือท่ีส่ือสารกบัลูกคา้ตอ้งให้เกิดความรวดเร็วและแม่นยาํ อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ ศุภิกา สุภารัตน์ (2550) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์

OTOP ในเขตอาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ีย 

ได้แก่ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด 

พิจารณาปัจจยัพบว่า  ด้านราคาเห็นด้วยมากท่ีสุดในเร่ืองกาํหนดราคาเหมาะสมกบัคุณภาพด้าน

ผลิตภณัฑ์เห็นดว้ยมากท่ีสุดในเร่ืองคุณภาพของผลิตภณัฑ์ไดม้าตรฐานตามทอ้งตลาด ดา้นช่องการ

จดัจาํหน่ายเห็นด้วยมากท่ีสุดในเร่ืองการจดัเรียงสินค้าภายในร้านอย่างเป็นหมวดหมู่ ด้านการ

ส่งเสริมการตลาดเห็นดว้ยมากท่ีสุดในเร่ืองมีการเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ของหน่วยงานราชการ ผล

การทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ อายุ เพศ ระดบัการศึกษา และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ

ผลิตภณัฑ ์OTOPในเขตอาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย แตกต่างกนั 

 7. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นกระบวนการให้บริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

พบวา่ ตลาดนํ้ าลดัมะยมมีบริการรวดเร็วในการซ้ือสินคา้ ทั้งในการทอนเงิน และพ่อคา้แม่คา้มีการ

ทอนเงินอยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ไดก้ล่าวถึงส่วนประสม

ทางการตลาดบริการซ่ึงประกอบดว้ยองค์ประกอบท่ีสําคญั7บริการ พบว่า กระบวนการ(process) 

กระบวนการในการทํางานของกิจกรรมต่างๆเกิดการบริโภคสินค้า นับตั้ งแต่การออกแบบ

พฒันาการทาํวจิยัจนถึงการหาวตัถุดิบ การผลิต หรือดาํเนินการ การส่งมอบสินคา้หรือบริการให้ถึง

มือลูกคา้ในเวลาท่ีเหมาะสม อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศุภิกา สุภารัตน์ (2550) ไดศึ้กษา

ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ OTOP ในเขตอาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย 

พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด พิจารณาปัจจยัพบวา่  ดา้นราคาเห็นดว้ยมากท่ีสุดใน

เร่ืองกําหนดราคาเหมาะสมกับคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์เห็นด้วยมากท่ีสุดในเร่ืองคุณภาพของ

ผลิตภณัฑ์ไดม้าตรฐานตามทอ้งตลาด ดา้นช่องการจดัจาํหน่ายเห็นดว้ยมากท่ีสุดในเร่ืองการจดัเรียง

สินคา้ภายในร้านอย่างเป็นหมวดหมู่ ดา้นการส่งเสริมการตลาดเห็นดว้ยมากท่ีสุดในเร่ืองมีการเขา้

ร่วมงานแสดงสินค้าของหน่วยงานราชการ ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า อายุ เพศ ระดับ
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การศึกษา และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อผลิตภณัฑ์ OTOPในเขตอาํเภอแม่สาย จงัหวดั

เชียงราย แตกต่างกนั 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 1. ควรมีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารขอ้มูลของแหล่งท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้ในตลาดลดั

มะยม อย่างทัว่ถึงและต่อเน่ืองทางส่ือต่างๆ อาทิเว็บไซต์โทรทศัน์ หนังสือพิมพ์ หรือจดัทาํเป็น

วารสารของแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่ง 

 2. ควรมีการฝึกอบรม ให้ความรู้แก่บุคลากรผูท้ ําหน้าท่ีให้บริการ ตลอดจนจัดให้มี

การศึกษาดูงานฝึกปฏิบติัอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง มีระบบการควบคุมและประเมินผลเป็นอย่างดี 

เพื่อทาํใหต้ลาดลดัมะยมมีการจดัการท่ีดีมากยิง่ข้ึน 

 3. สถานท่ีรับฝากส่ิงของ ร้านบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ควรจดัให้มีจาํนวนพอเพียง 

สะอาดปลอดภยั มีผูรั้บผิดชอบดูแลอย่างชดัเจน และมีความเหมาะสมในเชิงภูมิทศัน์ เพื่อเป็นการ

อาํนวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ท่ีมาเท่ียวยงัตลาดคลองลดัมะยมมากท่ีสุด  

 

5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรจะศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการมาท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้

ทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น การเดินทาง ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว การรับรู้ข่าวสาร เป็นตน้ 

 2. ควรศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้ในจงัหวดั

ต่างๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนั เพื่อปรับปรุงคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้ใหดี้ยิง่ข้ึน 
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