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The aimed of this study was to develop the index of facility quality
assessment on floating market which was designed from research document
and also consider and improved through 15 specialists including scholar,
performer, and entrepreneurs in various tourism business fields consisting of
restaurant, souvenir, and retail. The 11 result index were restaurant, souvenir
shop, accessibility, toilet, tourism service center, signs, retail shop, electrical
system, water system, security system, and travel safety.
The result index was test with Damnoen Saduak floating market,
Ratchaburi province and Amphawa floating market, Samutsongkhram
province all index were measured by questionnaires in term of tourists’s
satisfaction and classified facility quality in to 4 classes. As a result Damnoen
Saduak floating market was classified in class 4 ; good quality (37 point) The
serious problems were warning sign, tourist information sign, distribution of
security staff, guidepost, distribution of tourism service center, sufficiency of
service point, distribution of toilet, and number of tag.
Amphawa floating market was classified in class 4; good quality (36
point) The serious problems were warning sign, sufficiency of security staff,
security staff service, tourist information sign, distribution of security staff,
guidepost, sufficiency of toilet, staff’s service and informing, number of tag,
sufficiency of tourism service center, distribution of tourism service center,
distribution of toilet, safety of toilet, and cleanliness of toilet.
The result index can be applied to others floating market in
Thailand. And assessed data were based on for both the local government
and concern organizations would virtually set up facility development policy.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การทองเที่ยวเปนธุรกิจที่สรางรายไดหลักใหกับประเทศเปนอยางมาก จนกลายเปน
รายไดแหลงใหมที่มีความสําคัญตอสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในปจจุบัน การเติบโตของ
ธุรกิจทองเที่ยว ชวยสรางงาน สรางอาชีพ และชวยกระจายรายไดสูทอ งถิ่นตางๆ อันเปนการสราง
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกประเทศ นอกจากนี้ยังชวยสงเสริมความสัมพันธของ
มนุษยชาติใหเกิดสันติภาพและความเขาใจอันดีระหวางเจาของบานกับผูมาเยือน ดวยเหตุนี้ประเทศตางๆ
จึงพยายามกําหนดกลยุทธในการดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวใหมากที่สุด โดยเฉพาะประเทศ
ไทยเปนประเทศที่มีทรัพยากรการทองเที่ยวที่หลากหลายสวยงามและมีคุณคาทั้งทางดานธรรมชาติ
และวัฒนธรรม อีกทั้งความมีมิตรไมตรีของคนไทย ลวนเปนสิ่งดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวตองการ
เดินทางเขามาเยี่ยมเยือนเปนจํานวนมาก (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา 2548 : 1)
ตลาดน้ํา เปนสถานที่ที่ชุมนุมเพื่อแลกเปลี่ยนสินคาที่มีมาตั้งแตสมัยสุโขทัย โดยในชวง
แรกปรากฎในลักษณะเรือนแพเพื่อรับฝากและขายสินคา เชน ยานคลองบางประกอก ยานทาเตียน
ยานคลองมหานาค ยานวัดไทร เปนตน แตในปจจุบันกระแสความนิยมทําใหตลาดน้ําเกิดขึ้นมา
อยางมากมาย แตมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว (อุดม เชยกีวงศ 2552 : ก)
ทั้งนี้ในการสรางแรงจูงใจใหนักทองเที่ยวมาเยี่ยมเยือนยังตลาดน้ํา สิ่งสําคัญมิใชแค
เอกลักษณของสถานที่ทองเที่ยวแตเพียงอยางเดียว แตความพรอมของธุรกิจการบริการดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก เชน ที่พัก รานอาหาร ระบบสื่อสาร การคมนาคม สาธารณูปโภค (ชูสิทธิ์
ชูชาติ 2538 : 40) ลวนเปนสิ่งจูงใจใหนกั ทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยว
ดังนั้นเพื่อเปนการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวโดยเฉพาะแหลง
ทองเที่ยวประเภทตลาดน้ํา ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการสรางดัชนีการประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพื่อการทองเที่ยวตลาดน้ํา และประยุกตใชดัชนีการประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวก
เพื่อการทองเที่ยวตลาดน้ํา เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนแกองคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของ
นํา ไปใช ใ นการวางแผนพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของนั ก ท อ งเที่ ย วและ
ศักยภาพของชุมชนทองถิ่นอันนําไปสูการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวในพืน้ ที่ตอ ไป
1

2
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อสรางดัชนีการประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวตลาดน้ํา
2. เพื่อประยุกตใชดัชนีการประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยว
ตลาดน้ํา ที่ไดกับตลาดน้ํา 2 แหง คือ ตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และตลาดน้ําอัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตเชิงเนื้อหา
สรางดัชนีการประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการท องเที่ย วตลาดน้ําและ
ประยุกตใชดัชนีและเกณฑที่ไดกับตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และตลาดน้ําอัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
ขอบเขตเชิงพืน้ ที่
ตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ขอบเขตเชิงประชากร
นักทองเที่ยวชาวไทยทีเ่ ดินทางมาทองเที่ยวยังตลาดน้ําดําเนินสะดวก และตลาดน้ําอัมพวา
ในการศึกษาความพึงพอใจและความตองการตอสิ่งอํานวยความสะดวก
ขอบเขตเชิงเวลา
ดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 รวม
ระยะเวลา 9 เดือน
ขั้นตอนของการศึกษา
1. เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวของเพือ่ กําหนดกรอบแนวคิด
2. สรางดั ช นี ก ารประเมิน คุ ณ ภาพสิ่งอํา นวยความสะดวกเพื่อ การทอ งเที่ย วตลาดน้ํา
เบื้องตน โดยผูวิจัย และพิจารณาโดยผูเชี่ยวชาญที่เปนนักวิชาการ ผูปฏิบัติและผูประกอบการ
เจาของธุรกิจทองเที่ยว ไดแก ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจรานขายสินคาที่ระลึก และธุรกิจรานคาปลีก
3. เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามโดยการแจกแบบประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวก
เพื่อการทองเทีย่ วตลาดน้ําใหแกนกั ทองเที่ยวชาวไทยที่มาทองเที่ยวยังบริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวก
และตลาดน้ําอัมพวา

3
4. วิเคราะหขอมูล
5. สรุปผลการศึกษา
6. ขอเสนอแนะ
คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา
1. สิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง สิ่ ง อํา นวยความสะดวกทางการทองเที่ยว ไดแก
รานอาหาร รานขายสินคาที่ระลึก ความสามารถในการเขาถึง หองน้ํา-หองสุขา ศูนยบริการ
การทองเทีย่ ว ปายสื่อความหมาย รานคาปลีก ระบบไฟฟา ระบบน้ําประปา ระบบรักษาความปลอดภัย
และความปลอดภัยในการทองเที่ยวบริเวณตลาดน้ํา
2. นักทองเที่ยว หมายถึง บุคคลที่เปนชาวไทย เดินทางมาทองเที่ยวบริเวณตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และตลาดน้าํ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
3. ตลาดน้ํา หมายถึง สถานที่ชุมนุมเพื่อคาขายแลกเปลี่ยนสินคาโดยใชเรือเปนพาหนะ
ในที่นหี้ มายถึง ตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ดัชนีก ารประเมิน คุ ณ ภาพสิ่ ง อํา นวยความสะดวกเพื่ อการทอ งเที่ ย วตลาดน้ําที่ได
สามารถนําไปประยุกตใชกับตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และตลาดน้าํ อัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม และขยายผลไปสูตลาดน้ําแหงอื่นๆ ในประเทศไทย
2. ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนตอองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ผูประกอบการเจาของธุรกิจ
และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วขอ งต า งๆ นําไปใชป ระกอบการตั ด สิน ใจกํา หนดนโยบายในการพัฒ นา
ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและระบบบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การวิจยั เรื่อง “ดัชนีการประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเทีย่ วตลาดน้ํา”
ผูวิจัยไดศึกษาคนควาและเก็บรวบรวมขอมูล ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของจาก
แหลงขอมูลตางๆ อาทิ เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินแหลงทองเที่ยว
ประเภทตลาดน้ํา และการสรางเกณฑ เพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิดการศึกษา ในประเด็นตอไปนี้
1. แนวคิดเกีย่ วกับทฤษฎีการประเมิน
1.1 ความหมายของการประเมิน
1.2 ประเภทของการประเมิน
1.3 รูปแบบของการประเมิน
1.4 ประโยชนของการประเมิน
2. แนวคิดเกีย่ วกับทฤษฎีความพึงพอใจ
2.1 ความหมายของความพึงพอใจ
2.2 ทฤษฎีความพึงพอใจ
3. แนวคิดเกีย่ วกับธุรกิจทองเที่ยว
3.1 ความหมายของธุรกิจทองเที่ยว
3.2 ประเภทของธุรกิจทองเที่ยว
3.3 การตลาดและการวิเคราะหตลาดของธุรกิจทองเที่ยว
4. แนวคิดเกีย่ วกับสิ่งอํานวยความสะดวก
4.1 ความหมายของสิ่งอํานวยความสะดวก
4.2 ประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวก
5. การกําหนดมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเที่ยว
6. แนวคิดเกีย่ วกับตลาดน้ํา
6.1 ความหมายของตลาดน้ํา
6.2 ตลาดน้ํากับวิถีชีวิตของคนไทย
6.3 ตลาดน้ําในยุคปจจุบนั
7. งานวิจยั ที่เกีย่ วของ
4
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1. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการประเมิน
1.1 ความหมายของการประเมิน
ความหมายของการประเมิน มีผูใหนยิ ามความหมายแตกตางกันออกไปตามทรรศนะ
พอสรุปไดดังตอไปนี้
สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2554 ก : 20-21) ไดใหความหมายของการประเมินวา
การประเมิน คือกระบวนการใชดุลยพินิจ หรือคานิยมและขอจํากัดตางๆ ในการพิจารณาตัดสิน
คุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยการเปรียบเทียบผลที่วัดไดกบั เกณฑที่กําหนดไว
สมคิด พรมจุย (2542 : 27-28) ไดใหความหมายของการประเมินวา การประเมิน คือ
กระบวนการที่ ก อ ให เ กิ ด สารสนเทศ เพื่อชว ยใหผู บริ ห ารตัด สิ น ใจอยางมีประสิทธิภาพ เปน
การตรวจสอบความกาวหนาของโครงการหรือแผนงาน ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์วามีมากนอย
เพียงใด เปนกระบวนการบงชี้ถึงคุณคาของโครงการ กลาวคือ โครงการที่ไดดําเนินการไปแลว
ไดผลตามวัตถุประสงคหรือไม เพียงใด
ศิริชัย กาญจนวาสี (2550 : 19) ไดใหความหมายของการประเมินวา การประเมิน
คือ กระบวนการอยางหนึ่งทางสังคมมีวัตถุประสงคหลักอยูที่การตัดสินคุณคาของสิ่งที่ประเมิน
เพื่อเปนแนวทางสู ก ารพั ฒ นาคุ ณ ค า สิ่ ง ที่ ป ระเมิ น อาจมี ร ะดั บ ที่ แ ตกต า งกันตามลําดับ ไดแก
ทรัพยากร กิจกรรม โครงการ แผนงาน หนวยงาน สถาบันองคการและสังคม โดยมีเปาหมายคือการ
พัฒนาคุณคาของสิ่งที่ประเมิน กิจกรรมการประเมินจะมีปฏิสัมพันธกับปจจัยดานบุคคลและ
การเมื องทั้ ง ภายในและภายนอกของสั ง คมนั้น อยูต ลอดเวลา ผู ป ระเมิ น ตอ งเข า ใจบริบ ททาง
การเมือง ประสานความรวมมือกับผูเกี่ยวของทุกฝาย รวมทั้งดําเนินการตรวจสอบคุณภาพเปาหมาย
ของสิ่งที่ประเมินวามีความสอดคลองกับคุณคาของสังคมหรือไม ผลการตรวจสอบจะเปนแนวทาง
สู การกํา หนดรูป แบบ การกํา หนดคุณ คา ของสิ่ งที่ ป ระเมิน ว า ควรจะประเมิ น แบบอิ ง เป า หมาย
วัตถุประสงคของสิ่งที่ประเมินโดยตีคณ
ุ คาของผลลัพธที่เกิดขึ้นตามทีค่ าดหวังหรือการประเมินแบบ
ไมอิงเปาหมาย วัตถุประสงคของสิ่งที่ประเมินโดยตีคุณคาของผลลัพธทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง
ดิเรก ฤกษหราย (2535 : 25) ไดใหความหมายของการประเมินวา การประเมิน คือ
เครื่องชี้วัดอาจจะเรียกวาตัวชี้วัดหรือดัชนี ทําหนาที่เปนไมบรรทัดหรือตาชั่งวัดวามีคาเพียงใด มี
ความหมายถึ ง ตั ว บ ง ชี้ ห รื อ ตั ว สะท อนสถานการณห รื อเปน ตั ว แปรที่ ช ว ยวั ด ความเปลี่ยนแปลง
การวัดผลตองมีเครื่องชี้วัดพรอมหลักเกณฑที่ชัดเจน เปนมาตรฐานที่เปนกลางและเปนเชิงปริมาณ
โดยสรุปการประเมินตองมีมาตรฐาน หลักเกณฑ และเครือ่ งชี้วัด
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เครือวัลย ลิ้มอภิชาติ (2531 : 145) ไดใหความหมายของการประเมินวา การประเมิน
คือ การวิเคราะหตรวจสอบความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ซึ่งจะตองทําการวิเคราะห
ระบบการฝกอบรมและพัฒนาตั้งแตหลักสูตร โครงการ การบริหารโครงการและผลการฝกอบรมวา
ตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กาํ หนดไวหรือไม กลาวคือสามารถเปลี่ยนแปลงความรู ทักษะ
และ เจตคติของผูเขารับการอบรมไดหรือไม
Cronbach (1982 : 64) ไดใหความหมายของการประเมินวา การประเมิน คือ การเก็บ
รวบรวมขอมูลอยางไดมาตรฐาน เพื่อนําไปสูการตัดสินใจเกีย่ วกับโครงการ
Rutman (1982 : 24-25) ไดใหความหมายของการประเมินวา การประเมิน คือ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือการใชวิธีวิจัยเพื่อหาขอมูลที่เปนจริง และมีความเชื่อถือไดของ
โครงการแลวพิจารณาตัดสินวา โครงการนั้นบรรลุถึงวัตถุประสงคหรือไมและดวยคุณภาพของ
ความสําเร็จนัน้ เพียงใด
จากความหมายที่ไดกลาวมาพอสรุปไดวา การประเมิน หมายถึง กระบวนการที่
ไดมาซึ่งขอมูลเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาวา ผลลัพธที่ไดนั้นเปนไปตามเปาหมายคือการพัฒนา
คุณคาของสิ่งที่ประเมินหรือไม เพื่อปรับปรุงเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการใหดยี ิ่งขึน้
1.2 ประเภทของการประเมิน
นักประเมินและนักวิชาการไดแบงประเภทของการประเมินไวหลายประเภทขึ้นอยูกับ
เกณฑในการแบง ทั้งนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมจากแนวคิดของ
สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2544 ก : ข ; สมคิด พรมจุย 2542 : 29-31 ; คมศร วงษรกั ษา
2540 : 24-27 ; สุขุม มูลเมือง 2530 : 34-35) สรุปไดดังนี้
1.2.1 แบงตามหลักยึดในการประเมินคา ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1.2.1.1 การประเมินคาตามอุดมการณของโครงการ หรือการประเมินโดยยึด
วัตถุประสงคเปนหลัก (Goal-Based Evaluation) เปนการประเมินผลที่ไดวาบรรลุตามวัตถุประสงค
ของโครงการหรือไม โดยทราบกอนการประเมินวาโครงการนั้นมีวัตถุประสงคอะไรบาง
1.2.1.2 การประเมินคาซึ่งอิสระจากอุดมการณของโครงการหรือ การประเมินที่
อิสระไมยึดวัตถุประสงคของโครงการ (Goal-Free Evaluation) เปนการประเมินผลที่เกิดขึ้นทั้งหมด
โดยไมทราบวาวัตถุประสงคของโครงการนี้มีอะไรบาง
1.2.2 แบงตามลําดับเวลาที่ประเมิน ซึ่งแบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก
1.2.2.1 การประเมินกอนเริ่มโครงการ (Pre-Evaluation) ทําขึ้นเพื่อใหได
ขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการ เพื่อศึกษาถึงความพรอมของบุคคลและทรัพยากร
ที่เกี่ยวของความสมเหตุสมผลของการวางแผนดําเนินโครงการ รวมทั้งความเปนไปไดของโครงการ มี
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จุดมุงหมายเพือ่ ตัดสินใจเลือกโครงการที่เหมาะสม ขอมูลที่ไดจะมาใชในการวางแผนการดําเนินงาน
ของโครงการวางแผนการประเมินขั้นตอ ๆ ไป
1.2.2.2 การประเมินในระหวางดําเนินงาน (Formative Evaluation) เปนการ
ประเมินการดําเนินงานในดานตาง ๆ เมื่อนําโครงการที่วางแผนไวไปปฏิบัติ เพื่อตรวจสอบการ
ดําเนินงานตามแผน ความกาวหนา ปญหาอุปสรรค นําไปแกไขปรับปรุงใหการดําเนินงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
1.2.2.3 การประเมินหลังการดําเนินงานหรือการประเมินผลสรุป (Summative
Evaluation) เปนการประเมินเพื่อตอบคําถามวาโครงการประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือไม
โดยใหความสนใจในผลผลิต (Output) และผลที่ไดรับ (Effect) เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับผูรับผิดชอบ
โครงการวาจะทําโครงการนั้นตอไปหรือไม อยางไร
1.2.2.4 การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เปนการประเมินโครงการ
ในชวงที่โครงการดําเนินการสิ้นสุดไปแลวระยะหนึ่ง เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากโครงการดังกลาว
1.2.3 แบงตามจุดมุงหมายของการประเมิน ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1.2.3.1 การประเมินเพื่อปรับปรุง เรียกวา การประเมินความกาวหนา (Formative
Evaluation) มุงตรวจสอบ ควบคุม กํากับดูแลการดําเนินงาน ศึกษาความกาวหนา ปญหาอุปสรรคใน
ระหวางปฏิบัติโครงการ เพื่อประโยชนในการแกปญหาตาง ๆ
1.2.3.2 การประเมินเพื่อสรุปผล เรียกวา การประเมินรวมสรุป (Summative
Evaluation) เปนการประเมินผลเบ็ดเสร็จเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ความคุมคา
ของโครงการมุงพิจารณาผลตามเปาหมาย
1.2.4. แบงตามรูปแบบการประเมิน ซึ่งแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก
1.2.4.1 การประเมินที่ยดึ จุดมุงหมายเปนหลัก (Objective-centered Evaluation
Models) เปนการประเมิ น ที่ เ น น การตรวจสอบผลที่ ร ะบุ ไ ว ใ นจุ ด มุ ง หมายกับผลที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานโครงการวาบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม ไดแก รูปแบบการประเมินของ Tyler
Cronbach Hammond และ Kirkpatrick
1.2.4.2 การประเมินที่เนนการตัดสินคุณคา (Judgment Evaluation Models) มี
จุดมุงหมายเพือ่ ใหไดมาซึ่งสารสนเทศสําหรับกําหนดและวินจิ ฉัยคุณคาของโครงการ ไดแก รูปแบบ
การประเมินของ Scriven Stake และ Provus
1.2.4.3 การประเมินที่เนนการใหขอมูลเพื่อการตัดสินใจ (Decision-oriented
Evaluation Models) มีจุดมุงหมายเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล และขาวสารตาง ๆ เพื่อชวยผูบริหารในการ
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ตัดสินใจเลือกทางเลือกตาง ๆ ไดอยางถูกตอง ไดแก รูปแบบการประเมินของ Stufflebeam Alkin และ
Welch
การประเมินมีสวนสําคัญที่ทําใหการดําเนินงานโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากผูปฏิบัติไดทราบถึงผลการดําเนินงานวาบรรลุวัตถุประสงคหรือไมเพียงใด มีขอบกพรอง
อยางไรบางและจะตองดําเนินการปรับปรุงแกไขในสวนใดที่จะเปนผลใหบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนดไวและสามารถนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการวางแผนงานหรือโครงการที่มีลักษณะ
คลายคลึงกันใหประสบความสําเร็จได กอใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคา ดังจะเห็นไดจาก
ความสัมพันธของการประเมินโครงการกับกระบวนการดําเนินโครงการ ดังนี้ (สมคิด พรมจุย 2542 :
31)
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การวางแผนโครงการ
(Project Planning)

การประเมินกอนเริ่มโครงการ
(Pre evaluation)

การเตรียมวางโครงการ
(Project Formulation)

การประเมินโครงการ
(Project Appraisal)

การรางโครงการ
(Project Design)

การนําโครงการไปปฏิบัติ
(Implementation)

การประเมินขณะดําเนิน
โครงการ

ปจจัยเบื้องตน การปฏิบัติ
(Input)
(Process)

การกํากับติดตามงาน
(Monitoring System)

ผลของการปฏิบัติ (Output)

การประเมินเพื่อปรับปรุง
(Formative Evaluation)

ผล
(Effect)

ผลกระทบ
(Immediate

สิ้นสุดโครงการ
(Project Completion)

การประเมินเมือ่ สิ้นสุดโครงการ
(Post Evaluation)

ผลของโครงการ
(Product)

การประเมินรวมสรุป
(Summative Evaluation)

ผลพลอยได ผลกระทบระยะยาว
(Side Effect) (Long-term impact)

การติดตามผล
(Follow-up or tracer study)

ภาพที่ 1 ความสัมพันธระหวางการประเมินโครงการกับกระบวนการดําเนินโครงการ
ที่มา : สุปราณี เวชประสิทธิ, การประเมินโครงการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย จังหวัด
สมุทรปราการ (ม.ป.ท., 2550), 54.
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1.3 รูปแบบของการประเมิน
สมคิด พรมจุย (2542: 39) ไดกลาวถึง รูปแบบการประเมินวาเปนการกําหนดกรอบ
แนวคิดหรือแบบแผนใน การประเมิน ที่แสดงใหเห็นถึงรายการที่ควรประเมินหรือกระบวนการ
ของการประเมินในการประเมินโครงการใดโครงการหนึ่งนั้น เราควรพิจารณาเรื่องใดบาง (What)
ในขณะเดียวกันบางรูปแบบอาจมีการเสนอแนะดวยวา ในการประเมินแตละรายการ แตละเรื่อง
ควรพิจารณาหรือตรวจสอบอยางไร ซึ่งเปนลักษณะการเสนอแนะวิธกี าร (How)
สําหรับรูปแบบการประเมินสามารถแบงออกได 3 กลุม ดังนี้
1. การประเมินที่ยึดจุดมุงหมายเปนหลัก (Objective-centered Evaluation Models)
รูปแบบการประเมินของ Tyler Cronbach Hammond และ Kirkpatrick
2. การประเมิ น ที่ เ น น การตั ด สิน คุ ณ ค า (Judgment Evaluation Models) ไดแก
รูปแบบการประเมินของ Scriven Stake และ Provus
3. การประเมินที่เนนการใหขอมูลเพื่อการตัดสินใจ (Decision-oriented Evaluation
Models) ไดแก รูปแบบการประเมินของ Stufflebeam Alkin และ Welch
นอกจากนี้ผูวิจยั ไดรวบรวมแนวคิดเกีย่ วกับรูปแบบการประเมินของ Stufflebeam และ
Provus ซึ่งเปนแนวคิดการประเมินที่ผูวจิ ัยใชในการประเมินงานวิจัยในครั้งนี้ สรุปไดดังนี้ (สุป ราณี
เวชประสิทธิ์ 2550 : 55-63 ; สมหวัง พิธิยานุวัฒน 2544 ข : 25-30 ; สมคิด พรมจุย 2542 : 32-40 ;
ศิริชัย กาญจนวาสี 2550 : 20-29 ; รัตนะ บัวสนธ 2540 : 45-49)
1.3.1 รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟมบีม (Deneil L. Stufflebeam)
Stufflebeam (1971) ไดเสนอรูปแบบการประเมิน CIPP (Context-Input-ProcessProduct Model) เปนการประเมินที่เปนกระบวนการตอเนื่อง ซึ่งไมเพียงแตประเมินวาบรรลุ
วัตถุประสงคหรือไมเทานั้นแตยังเปนการประเมินเพื่อใหรายละเอียดตางๆ เพื่อชวยในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเลือกเปาหมาย/จุดมุงหมาย การดําเนินงาน การกําหนดยุทธวิธี แผนงาน รวมทั้ง
การปรับเปลี่ยนใหมีความเหมาะสม และการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน คง-ขยาย/ยุบ-เลิก
โครงการโดยจะประเมินในดานตางๆ ดังนี้
1.3.1.1 การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) จะชวยใหการตัดสินใจ
เกี่ ย วกั บ การวางแผนในการกําหนดวัตถุประสงค โดยจะเนนในด า นความสั ม พั น ธ ที่ เ กี่ ย วกั บ
สภาพแวดลอม ความตองการและความจําเปน กระแสทิศทางของสังคมและการเมือง สภาพเศรษฐกิจ
และปญหาของชุมชนตลอดจนนโยบายของหนวยงานระดับบนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ชวย
วินิจฉัยปญหาเพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานที่จะเปนประโยชนตอการตัดสินใจ การบรรยายและการวิเคราะห
สภาวะแวดลอม ยังชวยใหทราบถึงตัวแปรที่เกี่ยวของและมีความสําคัญสําหรับการบรรลุเปาหมาย
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ทําใหไดมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคโดยอาศัยการวินิจฉัยและการจัดเรียงลําดับปญหาให
สอดคลองกับความตองการ วิธีการประเมินสภาวะแวดลอม มี 2 วิธี
Contingency Mode เปนการประเมินสภาวะแวดลอมเพื่อหาโอกาส
และแรงผลักดันจากภายนอกระบบ เพื่อใหไดขอมูลมาใชพัฒนาสงเสริมโครงการใหดีขึ้น โดยใช
การสํารวจปญหาภายในขอบเขตที่กําหนดอยางกวางๆ จะทําใหคาดการณเกี่ยวกับอนาคตซึ่งมี
ประโยชนในการวางแผนโครงการตอไป คําถามที่ใชในการประเมินคือ คําถาม “ถา...แลว” เปนการ
ตรวจสอบความถูกตองของวัตถุประสงค
Congruence Mode เปนการประเมินโดยการเปรียบเทียบระหวาง
การปฏิบัติจริง กับวัตถุประสงคที่วางไว ทําใหทราบวาวัตถุประสงคใดบางที่ไมสามารถบรรลุ
เปาหมายได เปนไปเพื่อการปรับปรุง
1.3.1.2 การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) เปนการตรวจสอบ
ความพรอมของปจจัยนําเขาของโครงการ หมายถึง การประเมินทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการนํามาใช
ในการดําเนินโครงการเพื่อวิเ คราะหห าทางเลือ กที่เ หมาะสมที่สุด กับทรัพยากรที่มีอยูแ ละเปน
ทางเลือกที่มีโอกาสทําใหบรรลุวัตถุประสงคโครงการไดมากที่สุด ซึ่งมักประเมินในดานตางๆ คือ
1.3.1.2.1 ความสามารถของหนวยงานหรือตัวแทนในการจัดโครงการ
1.3.1.2.2 ยุทธวิธีที่ใชในการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
1.3.1.2.3 การได รั บ ความช ว ยเหลื อ ในด า นต า ง ๆ ซึ่ ง จะชวยให
โครงการดําเนินไปได เชนหนวยงานที่จะใหความชวยเหลือดาน เวลา เงินทุน อาคารสถานที่ อุปกรณ
เครื่องมือ
1.3.1.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เมื่อแผนดําเนินการ
ไดรับการอนุมัติและลงมือทํา การประเมินกระบวนการจําเปนตองไดรับการเตรียมการเพื่อใหขอมูล
ยอนกลับแกผูรับผิดชอบ และดําเนินการทุกลําดับขั้นเพื่อที่จะไดสามารถปรับปรุงแกไขไดทันทวงที
ซึ่งมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ
1.3.1.3.1 เพื่อหาและทํานายขอบกพรองของกระบวนการ หรือการ
ดําเนินการตามขั้นตอนที่วางไว ประเมินเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมของโครงการ การนําปจจัย
นําเขามาใชเหมาะสมมากนอยเพียงใด เปนไปตามลําดับขัน้ ตอนหรือไม กิจกรรมที่จดั ขึ้นจะกอใหเกิด
การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการหรือมีอุปสรรคใดๆ เกิดขึ้น
1.3.1.3.2 เพื่อรวบรวมสารนิเทศสําหรับผูตัดสินใจวางแผนงาน นําผลการ
ประเมิน มาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหรัดกุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.3.1.3.3 เพื่อเปนรายงานสะสมถึงการปฏิบัติตางๆ ที่เกิดขึ้น
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1.3.1.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) มีจุดมุงหมายเพื่อวัด
และแปลความหมายของความสําเร็จ เปนการประเมินเกีย่ วกับผลที่ไดรับทั้งหมดจากการดําเนินงาน
วาไดผลมากนอยเพียงไรเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม โดยนําผลที่วัดไดมาเปรียบเทียบ
กับเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว และแปลความหมายถึงเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้น โดยอาศัยรายงาน
จากการประเมินสภาวะแวดลอม ปจจัย และกระบวนการรวมดวย เพื่อการตัดสินใจปรับปรุง
ขยายโครงการ นําไปใชตอเนื่องตอไป และเพื่อลมเลิกโครงการ
ประเภทของการประเมิน
การประเมินสภาวะแวดลอม

การประเมินปจจัยเบื้องตน

ประเภทของการตัดสินใจ
การตัดสินใจเลือกวัตถุประสงค
เลือกแบบการจัดแผนงานที่เหมาะสมที่สุด

การประเมินกระบวนการ

การนําแผนงานที่วางไวไปปฏิบัติการ
ปรับปรุงอะไรบาง

การประเมินผลผลิต

ควรปรับปรุงขยายแผนงานหรือควรลมเลิก

ภาพที่ 2 ความสัมพันธระหวางการประเมินกับการตัดสินใจ
ที่มา : สุปราณี เวชประสิทธิ, การประเมินโครงการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยจังหวัด
สมุทรปราการ (ม.ป.ท., 2550), 57.
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กิจกรรม/แผน

การประเมิน
สภาวะแวดลอม

การตัดสินใจ
วางแผน

การประเมิน
ปจจัยนําเขา

การตัดสินใจ
เลือกกิจกรรม
การทดลอง

การปรับ

การประเมิน
กระบวนการ

การดําเนินการอยางตอเนื่อง
การตัดสินใจนําไป
ดําเนินการ

ปฏิบัติการของโครงการ
ปรับเปลี่ยน
การประเมิน
สภาวะแวดลอม

การประเมิน
ผลผลิต
การตัดสิน
ใจปรับใหม

การตัดสินใจเลือก
แผน/กิจกรรม
การขยายผลการใช

การลมเลิก/ยุติ

ภาพที่ 3 รูปแบบการประเมิน CIPP
ที่มา : สุปราณี เวชประสิทธิ, การประเมินโครงการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยจังหวัด
สมุทรปราการ (ม.ป.ท., 2550), 58.
1.3.2 รูปแบบการประเมินของโพรวัส (Malcolm M.Provus)
Provus (1971) ไดเสนอรูปแบบในการประเมินโครงการ ชื่อ รูปแบบการ
ประเมินความไมสอดคลองกัน (The Discrepancy Evaluation Model) ซึ่งหมายถึง การรวบรวม
ขอมูล เพื่อการตัดสินใจในความไมสอดคลองกันระหวางสวนประกอบแตละสวนของโครงการที่
เปนจริง (Actual Program) กับโครงการเกณฑมาตรฐาน (Standard Criterion Program)
เปนรูปแบบการประเมินโครงการในขณะที่โครงการกําลังดําเนินการอยู (Ongoing
Program) เพื่อการพัฒนาและประเมินโครงการไปในขณะเดียวกัน
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1.3.2.1 จุดมุงหมายของการประเมิน เพื่อพิจารณาขอมูลความไมสอดคลอง
(Discrepancy Information) นําไปสูการตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
1.3.2.1.1 ดําเนินการขั้นตอนตอไป
1.3.2.1.2 ดําเนินการขั้นเดิมซ้ําหลังจากไดมกี ารเปลีย่ นแปลงมาตรฐาน
ของโครงการหรือวิธีการดําเนินการแลว
1.3.2.1.3 ดําเนินการขั้นที่ 1 ใหม หรือ
1.3.2.1.4 ลมเลิกหรือใหสิ้นสุดโครงการ
1.3.2.2 ลักษณะของการประเมินความไมสอดคลองกันจะประกอบดวยโครงการ
2 โครงการ คือ โครงการที่เปนจริง และโครงการเกณฑมาตรฐานทั้ง 2 โครงการจะประกอบดวย
สว นประกอบยอ ยๆ เชน ปจ จัย นํา เขา กระบวนการ ผลผลิต ตามลํา ดับ ในการประเมิน จะนํา
สวนประกอบยอยแตละสวนตามลําดับของโครงการจริงไปเปรียบเทียบกับโครงการเกณฑมาตรฐาน
หากผลการเปรียบเทียบไมสอดคลองกันก็จะทําการปรับปรุงโครงการ โดยอาจปรับสวนประกอบ
ของโครงการเกณฑมาตรฐานหรือโครงการจริงในแตละสวนก็ได การปรับปรุงโครงการเกณฑ
มาตรฐานอาจเปนเพราะเกณฑที่กําหนดไวในแตละสวนสูงเกินไป หรือเปนอุดมคติจนยากที่จะไป
ถึงได ซึ่งสามารถปรั บ เกณฑใ ห ต่ํา ลงแตห ากคิด วา เกณฑมี ค วามเหมาะสมแลว ก็ควรจะปรับ
โครงการจริ ง จึ ง จะเหมาะสมกว า ในแต ล ะขั้ น ตอนของการประเมิ น จะใชวิธีการตั้งคําถามเพื่อ
แกปญหาอยางรอบคอบ ซึ่งจะมีอยู 3 คําถาม คือ ทําไมถึงเกิดความแตกตางหรือความไมสอดคลอง
แนวทางแกไขที่เปนไปไดคืออะไรและวิธีที่ดีที่สุดในการแกปญหาคืออะไร
ในการตอบปญหาแตละขอจะตองพิจารณาองคประกอบที่จําเปน 3
ประการ คือ เกณฑขอมูลใหม และการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติเมื่อเปรียบเทียบกับ
เกณฑแลวเกิดความไมสอดคลองกัน ดังภาพประกอบ
คําถาม
(Question)

เกณฑ
(Criteria)

ขอมูล
(Information)

การตัดสินใจ
(Decision)

ภาพที่ 4 ขั้นตอนในการประเมินตามแบบจําลองของ Provus
ที่มา : สุปราณี เวชประสิทธิ, การประเมินโครงการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยจังหวัด
สมุทรปราการ (ม.ป.ท., 2550), 59.
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1.3.2.3 ขั้นตอนของการประเมิน
การประเมินโครงการใดๆ ซึ่งกําลังดําเนินอยู จะผานขั้นตอนพัฒนา
4 ขั้นตอนใหญๆ ของการเปรียบเทียบ แตละขั้นตอนอาจเกี่ยวของกับสิ่งนําเขา กระบวนการ และ
ผลผลิต กระบวนการเปรียบเทียบในขัน้ ตอนเหลานี้ ดังนี้
S

1

C D

P

A

สิ้นสุด

S

2

สิ้นสุด

C D

P

A

S

3

C D

สิ้นสุด

S

4

P

A

C D

สิ้นสุด

5

P

A

ภาพที่ 5 รูปแบบการประเมินของ Provus
ที่มา : สุปราณี เวชประสิทธิ, การประเมินโครงการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยจังหวัด
สมุทรปราการ (ม.ป.ท., 2550), 60.
S (Standard) =
P (Performance) =
C (Comparison) =
D (Discrepancy) =

มาตรฐาน
สวนประกอบการโครงการ หรือ การปฏิบัติจริง
การเปรียบเทียบ
สารสนเทศแสดงความไมสอดคลองกันชวงหาง

(ความแตกตาง)
A (Alternation) = การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
การประเมินโครงการตามแบบจําลองของ Provus มีการดําเนินงาน
ในลักษณะขั้นการพัฒนาแบบเปรียบเทียบ 4 ขั้น (Development Stages of Comparison) ที่สัมพันธ
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ตอเนื่องกัน สวนขั้นที่ 5 เปนการประเมินตนทุน-กําไร เพื่อเปนแนวทางเลือกโครงการ ซึ่งตองผาน
การปรับปรุงทั้ง 4 ขั้นตนมาแลวและไดผลผลิตปลายทางมาแลว
รายละเอียดขั้นตอน
ขั้นที่ 1 การออกแบบโครงการ (Program Design)
สว นประกอบที่จ ะประเมิน ก็คือ แบบแผนที่มีอ ยูกับ เกณฑของแบบ
แผนโครงการ (Program Design Criteria) ซึ่งประกอบดวยรายการของสวนประกอบโครงการ
(Program Elements) ที่ครอบคลุมโครงการศึกษาเปนระบบสิ่งนําเขา-ผลผลิต ที่มีลักษณะพลวัตร
ซึ่งจะตองกําหนดรายละเอียดของสิ่งนําเขากระบวนการผลผลิตที่จําเปนและเพียงพอตอแบบแผนของ
โครงการ
จุดประสงคของการประเมินในขั้นที่ 1 ก็เพื่อใหไดมาซึ่งแบบแผน
โครงการและจะประเมินแบบแผนของโครงการในรูปของความครอบคลุมและความสอดคลอง
คงที่ภายใน มาตรฐานในการตัดสินในขั้นที่ 1 ก็คือ “เกณฑของแบบแผน” แบบแผนที่สรางขึ้นครั้ง
แรกมักจะขาดความเฉพาะเจาะจงและความสอดคลองคงที่ภายในการประเมินขั้นที่ 1 จะเปนกลไก
ชวยใหมีการกลั่นกรองและสมเหตุสมผลมากขึ้น
ขั้นที่ 2 การดําเนินโครงการ (Program Operation)
แบบแผนของโครงการซึ่งเปนสวนประกอบการในขั้นที่ 1 กลายมา
เปนมาตรฐานที่จะใชตัดสินใจการดําเนินโครงการ ในการเปรียบเทียบระหวางการดําเนินการ (Program
Operation) ซึ่งเปนสวนประกอบการ (Performance) กับแบบแผนโครงการซึ่งเปนมาตรฐานนั้น
ผูประเมินจะดําเนินการทีละขอกระทั่งจนตลอดโครงการ เปนการพิจารณาสภาพความเปนจริงที่มี
อยูกอนเปรียบเทียบกับมาตรฐานของโครงการ ถาหากเกิดความไมสอดคลอง ผูประเมินก็จะให
ขอมูลยอนกลับแกผูจัดการโครงการ
การดําเนินการในขั้นตอนที่ 2 จะชวยใหความสอดคลองระหวางแบบ
แผนโครงการกับการดําเนินการตามโครงการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง มีการปรับปรุงโครงการใหดีขนึ้
เมื่อคณะทํางานเห็นวาโครงการมีความคงตัวเพียงพอแลวก็ตดั สินใจดําเนินการตามขึน้ ตอนที่ 3 ตอไป
ขั้นที่ 3 กระบวนการในขั้นที่สอง (Program process)
ในขั้นที่เปนการประเมินโดยการเปรียบสาเหตุและผล (Cause and
effect) เปนครั้งแรก เปนการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรที่จะเปลี่ยนจากสิ่งนําเขาเปน
ผลผลิตและกระบวนการหรือ ทรีทเมนตที่ใชใหมีผลตอการเปลี่ยนแปลงนี้ มาตรฐานก็คือ สิ่งพยากรณ
ไวในแบบแผน และสวนประกอบการ ก็คือ ผลที่ออกมาจริงจากแตละชวงของกระบวนการ
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จุด มุง หมายของการประเมิน ขั้น ที่ 3 ก็เ พื่อ ที่จ ะใหขอ มูล ที่ไ ดจ าก
การประเมินผลของกระบวนการในแตละสวนประกอบยอย (หรือตัวแปรทรีทเมนต) วาใหผล
ผลิต ออกมาอยางไร (หรือตัวแปรตาม) ในรูปฟงกชันของเวลา ในขั้นนี้จะมีการประเมินผล
เบื้องตน (initial effect) ของบางสวนของ ทรีทเมนต (Partial treatment) ทําใหเกิดความเขาใจ
ความสัมพันธร ะหวา งผลของทรีท เมนตกับ เงื่อ นไขของการทดลองเพิ่ม ขึ้น กิจ กรรมในขั้น ที่
เปนระดับยอย พิจารณาผลผลิตยอยเปนสําคัญ
ขั้นที่ 4 ผลผลิตขั้นปลายทางของโครงการ (Program terminal product)
เปนการประเมินผลผลิตขั้นปลายทางของโครงการ เพื่อตอบคําถาม
ที่วา โครงการที่ดําเนินการอยูนั้นบรรลุวัตถุประสงคปลายทางที่สําคัญหรือไม โดยการเปรียบเทียบ
ผลผลิตปลายทางของโครงการที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการจริง ซึ่งถือเปนสวนประกอบการกับ
วัตถุประสงคปลายทาง (Terminal objective) ของโครงการ ซึ่งถือเปนมาตรฐานเปนการประเมิน
โครงการในลักษณะรวบยอด
ขั้นที่ 5 การวิเคราะหตนทุน – กําไร (Cost-benefit)
หลังจากที่ไดประเมินแตละขั้นของโครงการแลว ก็สามารถวิเคราะห
ตนทุนกําไรของทั้งโครงการ และไดเปรียบเทียบผลของการวิเคราะห นั้น (สวนประกอบการ) กับ
ผลการวิเคราะหตนทุน - กําไรของโครงการอื่นที่ออกแบบใหบรรลุผลคลายคลึงกัน (มาตรฐาน)
จุดมุงหมายของการเปรียบเทียบก็เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรใหมีประสิทธิผลสูงสุด
เพื่อมุงจะตอบคําถามที่วา ทั้งสองโครงการนี้ โครงการใดสามารถบรรลุเปาหมายเดียวกันไดโดยการ
ลงทุนนอยที่สุด
1.3.2.4 พลวัตรของการประเมิน (The Dynamics of Evaluation)
ธรรมชาติที่แทจริงของการประเมินเปนพลวัตร ซึ่งมีการซอนเกยและ
เกี่ยวเนื่องระหวางขั้นตอนตางๆ ตลอดเวลา เพราะการประเมินมิไดเพียงแตกระตุนการพัฒนา
โครงการเทานัน้ แตยังดําเนินการประเมินในขณะที่โครงการเปลีย่ นแปลงไปดวย โดยทางปฏิบัติจริง
การประเมินโครงการจะมีการวนซ้ําขั้นเดิมบอย ประเมินซ้ําบอย ซึ่งเปนผลจากการตัดสินใจของ
ผูดําเนินการโครงการหลังจากไดสารสนเทศแสดงความไมสอดคลองกันจากขั้นตอนตางๆ ถาหาก
ตัดสินใจ ที่จะปรับปรุงโครงการ ก็จะมีผลกระทบทันทีตอ ขั้นตอนการประเมินที่ตามมา โดยเฉพาะ
ขั้นที่ 1 และ 2 จะมีโอกาสปรับปรุงโครงการไดมาก เพราะปญหาของความไมครอบคลุม
ไมสอดคลองคงที่ภายใน การประเมินบางขั้นเกิดขึ้นพรอมๆ กัน
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Stage V

Stage IV

Stage III

Stage II

Stage I

ภาพที่ 6 ความสัมพันธภายในระหวางขั้น
ที่มา : สุปราณี เวชประสิทธิ, การประเมินโครงการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยจังหวัด
สมุทรปราการ (ม.ป.ท., 2550), 62.
วงใหญแทนขัน้ ที่ 1 ขั้นที่ 2 กระทําขึ้นในขอบเขตของงานขั้นที่ 1 งาน
ขั้นที่ 2 ดําเนินไปควบคูกับการตรวจสอบขั้นที่ 1 และ 2 ขั้นที่ 4 ดําเนินการรวมไปกับการดําเนินงาน
ตรวจสอบขั้นที่ 1, 2 และ 3 และทํางานขั้นที่ 5 โดยใชผลจากขั้นที่ 4 และซอนเกยในชวงเวลาที่
กระทําการประเมินขั้นที่ 4 ซึ่งจะเห็นไดวา กระบวนการเปนพลวัตร และดําเนินขั้นตอๆ มามิใชเปน
จากการดําเนินของโครงการเพียงอยางเดียว แตเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงการดวย เปน
กระบวนการที่ยาวนานและซับซอนแตก็คุมคา เมื่อสามารถพัฒนาโปรแกรมใหมีประสิทธิภาพสูงได
โดยการใหสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจแกผูดําเนินโครงการอยางครอบคลุม
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1.4 ประโยชนของการประเมิน
นักประเมินและนักวิชาการไดกลาวถึงประโยชนของรูปแบบการประเมินอยางมากมาย
ซึ่งผูวิจัยไดรวบรวมความคิดเห็นจาก ศิริชัย กาญจนวาสี (2550 ; สมหวัง พิธิยานุวัฒน 2544 ; สมคิด
พรมจุย 2542) สรุปไดดังนี้
การประเมินมีประโยชนที่สาํ คัญ 4 ประการ คือ
1.4.1 การเลือกใชรูปแบบการประเมินไดเหมาะสมกับสิ่งที่มุงประเมินจะชวยให
เห็นแนวทางหรือกรอบความคิดในการประเมิน
1.4.2 ชวยใหการกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินชัดเจนและครอบคลุม
1.4.3 ชวยใหกําหนดตัวแปรหรือประเด็นสําคัญในการประเมินไดอยางชัดเจน
1.4.4 ทําใหผลงานการประเมิน มีความเปน ระบบครอบคลุม เป น ที่ ยอมรั บและ
สื่อความหมายไดอยางชัดเจน
2. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.1 ความหมายของความพึงพอใจ
วันเพ็ญ แตงตั้ง (2546 : 12) ไดใหความหมายของความพึงพอใจวา ความพึงพอใจ
หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติทางดานบวกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อ
สิ่งนั้นสามารถตอบสนองความตองการใหแกบุคคลนั้นได
รุงทิวา ปฏิสังข (2546 : 7) ไดใหความหมายของความพึงพอใจวา ความพึงพอใจ
หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีในทางดานบวกตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งทีป่ รารถนาซึ่งไดรับการตอบสนอง
ตอสิ่งที่ตองการ และมีความพึงพอใจที่ไดรับ และทั้งนี้ความพึงพอใจของแตละบุคคลยอมมี
ความแตกตางกัน ขึ้นอยูกั บ ความปรารถนาความต อ งการของแต ล ะคนและป จ จั ย ที่ทําใหเกิด
ความพึงพอใจ ทําใหระดับความพึงพอใจแตกตางกัน
ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 659) ไดใหความหมายของความพึงพอใจวา ความพึงพอใจ
หมายถึง ชอบ, ชอบใจ, พึงใจ, สมใจ, จุใจ
จิตตินนั ท เดชะคุปต (2544 : 19) ไดใหความหมายของความพึงพอใจวา ความพึงพอใจ
หมายถึง ระดับความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
อัมพร เจริญชัย (2536 : 25) ไดใหความหมายของความพึงพอใจวา ความพึงพอใจ
หมายถึง สิ่งทีส่ นองความตองการพื้นฐานของมนุษย เปนการลดความตึงเครียดทางดานรางกายและ
จิตใจ หรืออาจเปนสภาพของความรูสึกของบุคคลที่มีความสุข ความสดชื่นอิ่มเอมใจ ตลอดจนสราง
ทัศนคติในทางบวกตอบุคคลตอสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามความพอใจในการปฏิบัติตอสิ่งนั้น
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Wolman (1973 : 304) ไดใหความหมายของความพึงพอใจวา ความพึงพอใจ หมายถึง
ความรูสึก (Feeling) มีความสุขเมื่อประสบผลสําเร็จตามความคาดหวัง ความตองการจากแรงจูงใจ
สรุปไดวาความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส ึกหรือทัศนคติทางดานบวกของบุคคลที่มี
ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งสามารถตอบสนองความตอ งการทางด า นร า งกายและจิต ใจของตน ทั้งนี้
ความพึงพอใจของแตละบุคคลยอมมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับความปรารถนาความตองการของ
แตละคน และปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ
2.2 ทฤษฎีความพึงพอใจ
ทฤษฎีความพึงพอใจของมาสโลว (Maslow’s general theory human and motivation)
ไดอธิบายถึง ความตองการของมนุษยซึ่งมีลักษณะเปนลําดับขั้นตอนจากต่ําไปหาสูง (Hierarchy
and needs) ไดแก
2.2.1 ความตองการทางดานรางกาย (Physiological needs)
2.2.2 ความตองการทางดานความปลอดภัย (Safety needs)
2.2.3 ความตองการทางดานความรักและการมีสวนรวมในสังคม (Social needs)
2.2.4 ความตองการทางดานเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem needs)
2.2.5 ความตองการทางดานความสําเร็จสมหวังในชีวติ (Self – actualization)
(Maslow 1970 : 69)
3. แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจทองเที่ยว
3.1 ความหมายของธุรกิจทองเที่ยว
นิศา ชัชกุล (2550 : 5) ไดใหความหมายของธุรกิจทองเที่ยววา ธุรกิจทองเที่ยว คือ
การดําเนินกิจกรรมบริการดานการทองเทีย่ ว ไดแก บริการดานการเดินทาง บริการดานอาหารและ
การพักแรม และบริการดานการนําเทีย่ วซึ่งเปนการดําเนินการโดยหวังผลกําไร ธุรกิจทองเที่ยวจึง
เปนสวนหนึ่งในอุตสาหกรรมบริการที่มีผลตอเศรษฐกิจของชาติ และเปนอุตสาหกรรมหลักที่
เกื้อหนุนภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ทําใหเกิดธุรกิจอื่นๆ มากมาย เชน ธุรกิจพักแรม ธุรกิจดานภัตตาคาร
ผลิตผลทางการเกษตร สินคาเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เปนตน
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548 : 133) ไดใหความหมายของธุรกิจทองเที่ยววา ธุรกิจ
ทองเที่ยว คือ การดําเนินธุรกิจใหบริการทองเที่ยวแกนักทองเที่ยว เพื่อตอบสนองความตองการของ
นักทองเที่ยว อันจะทําใหนักทองเที่ยวเกิดความพึงพอใจ โดยหวังไดรับผลกําไรจากการดําเนิน
ธุรกิจเปนสิ่งตอบแทน
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ราณี อิสิชัยกุล (2544 : 226) ไดใหความหมายของธุรกิจทองเที่ยววา ธุรกิจทองเที่ยว
คือ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัด หรือการใหบริการ หรืออํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทาง
ที่พัก อาหาร และเครื่องดื่ม ทัศนาจร หรือการใหบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับนักทองเที่ยว ซึ่งธุรกิจ
นําเที่ยวอาจขายบริการนักทองเที่ยวโดยตรงได หรือขายผานตัวแทนธุรกิจทองเที่ยว และอาจ
ดําเนินการโดยการนําเอาบริการอํานวยความสะดวกดานยานพาหนะ ที่พัก อาหาร และทัศนาจรมา
รวมกันและขายในลักษณะเหมารวมที่เรียกวา ทัวรเหมารวม (Package Tour) ธุรกิจนําเทีย่ วดําเนิน
บทบาทที่แตกตางจากธุรกิจอื่นในอุตสาหกรรมทองเที่ยว เนื่องจากการซื้อบริการอื่นๆ มาประกอบ
กันเปนการนําเที่ยวแบบเหมารวม ทําใหธุรกิจนําเที่ยวเปรียบเสมือนตัวกลางระหวางผูผลิตหรือ
คูสัญญา เชน โรงแรม บริษัทเดินรถ ภัตตาคาร กับลูกคาหรือนักทองเทีย่ ว
สรุปไดวาธุรกิจทองเที่ยว คือ การดําเนินการทางดานธุรกิจการใหบริการนักทองเที่ยว
เพื่อตอบสนองความตองการและอํานวยความสะดวกใหนักทองเที่ยวเกิดความพึงพอใจ โดยหวัง
ผลตอบแทน
3.2 ประเภทของธุรกิจทองเที่ยว
นักวิชาการไดจาํ แนกประเภทของธุรกิจทองเทีย่ วเปนหลายประเภท ซึ่งผูวิจยั ไดรวบรวม
ความคิดเห็นจาก นิศา ชัชกุล (2550 : 98-142) และ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548 : 133-177) สรุปไดดังนี้
ประเภทของธุรกิจทองเที่ยวสามารถแบงได 5 ประเภท ดังนี้
3.2.1 ธุรกิจการขนสง (Transportation) ธุรกิจการขนสงเปนผูประกอบธุรกิจบริการ
ดานการขนสงแกนักทองเที่ยวใหสามารถเดินทางเขาถึงแหลงทองเที่ยวไดอยางสะดวกสบาย รวดเร็ว
และปลอดภัย นับเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหนักทองเที่ยวสามารถทําการทองเที่ยวไดและเกิดความ
พึงพอใจ ซึ่งธุรกิจการขนสงหมายถึง การประกอบธุรกิจใหบริการเคลื่อนยายนักทองเที่ยวจากที่
พักอาศัยประจําไปยังแหลงทองเที่ยวตางๆ ตามที่ตองการดวยอุปกรณการขนสงหรือยานพาหนะ
เราอาจแบงธุรกิจการขนสงออกไดเปน 4 ประเภทคือ ธุรกิจการขนสงดวยรถยนต ธุรกิจการขนสง
ดวยรถไฟ ธุรกิจการขนสงดวยเรือ และ ธุรกิจการขนสงดวยเครื่องบิน
3.2.2 ธุรกิจที่พัก (Accommodation) ธุรกิจที่พักเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหนักทองเที่ยว
สามารถพักคางคืนชั่วคราวในระหวางเดินทางทองเที่ยวไดอยางสะดวกสบายและปลอดภัย จึง
จําเปนตองมีธุรกิจที่พกั ไวบริการนักทองเทีย่ วในแหลงทองเทีย่ ว ซึ่งธุรกิจที่พกั หมายถึงการประกอบ
ธุรกิจใหบริการดานที่พักคางคืนชั่วคราวแกนักทองเที่ยวในระหวางเดินทางทองเที่ยว เพื่อให
นักทองเทีย่ วสามารถพักผอนหลับนอนในแหลงทองเทีย่ วไดอยางสะดวกสบายและปลอดภัย เราอาจ
แบงธุรกิจที่พกั ออกเปน 11 ประเภทดังตอไปนี้คือ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจโมเต็ล ธุรกิจเรือนแรม หรือ
เพ็นชั่น หรือบอรดดิ้งเฮาส ธุรกิจบานพักในบาน หรือบานพักในฟารม ธุรกิจบังกะโล หรือกระทอม
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หรือเรือทัศนาจร ธุรกิจหองชุดหรืออพารทเมนท ธุรกิจหอพัก ธุรกิจหมูบานตากอากาศ ธุรกิจทีต่ ั้ง
แคมป หรือที่จอดรถคาราแวน ธุรกิจหองพักพรอมอาหารเชา ธุรกิจเรือแบบบาน
3.2.3 ธุรกิจอาหารและบันเทิง (Food and Entertainment) ธุรกิจอาหารเปนปจจัยสําคัญ
ที่ตองใหบริการอาหารแกนักทองเที่ยวในระหวางเดินทางทองเที่ยว เนื่องจากนักทองเที่ยวจะตอง
รับประทานอาหารในขณะที่เดินทางทองเทีย่ ว จึงจําเปนตองมีธุรกิจอาหารไวบริการนักทองเที่ยวใน
แหลงทองเที่ยว ซึ่งธุรกิจอาหารหมายถึงผูประกอบธุรกิจใหบริการดานอาหารและเครื่องดื่มแก
นักทองเที่ยวในระหวางเดินทองเที่ยว อาจเปนภัตตาคารหรือรานอาหารก็ได เพื่อใหนักทองเที่ยว
สามารถรั บ ประทานอาหารและเครื่อ งดื่ มอย างอิ่ ม หนําสําราญ นอกจากนี้ธุรกิจอาหารยังเปน
สิ่งดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเดินทางไปชิมรสอาหารอรอยแปลกพิเศษกวาที่อื่น หรือเปนอาหาร
เฉพาะแหง เราอาจแบงธุรกิจอาหารออกไดเปน 7 ประเภทใหญๆ ดังตอไปนี้คือ ธุรกิจอาหารจานดวน
(Fast – Food) ธุรกิจอาหารสําเร็จรูปเดลี่ (Deli Shop) ธุรกิจอาหารบุฟเฟต (Buffet) ธุรกิจคอฟฟชอพ
(Coffee Shop) ธุรกิจคาเฟทีเรีย (Cafeteria) ธุรกิจอาหารกูรเมต (Gourmet) ธุรกิจอาหารเฉพาะกลุม
เชื้อชาติ (Ethic)
3.2.4 ธุรกิจนําเที่ยว (Tour Operation) ธุรกิจนําเที่ยว เปนธุรกิจการใหบริการดานนําเที่ยว
และมั ค คุ เ ทศก แ ก นั ก ท อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางเข า มาท อ งเที่ ย วยั ง แหล ง ทองเที่ยวนัน้
โดยปกติ
นักทองเที่ยวตางถิ่นยอมตองการใชบริการของธุรกิจนําเที่ยวที่มีความชํานาญเพื่อชวยวางแผนการ
ทองเที่ยวไปยังจุดทองเที่ยวที่นาสนใจ และอํานวยความสะดวกในการเดินทางใหดว ย จึงจําเปนตอง
มีธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกใหบริการแกนักทองเที่ยว ซึ่งธุรกิจนําเทีย่ วหมายถึงการประกอบธุรกิจ
ใหบริการหรืออํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทาง สถานที่พัก อาหาร ทัศนาจร และมัคคุเทศก
แกนักทองเที่ยว นับไดวาธุรกิจนําเที่ยวมีความสําคัญตอการทองเที่ยวมาก เพราะเปนผูทําหนาที่
จัดทํารายการนําเที่ยวทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดยมีรายการที่แจงใหทราบถึงกําหนดวัน
เวลาของการเดินทางทองเทีย่ วจากสถานทีแ่ หงหนึ่งไปยังแหลงทองเทีย่ วหลายๆ แหงดวยพาหนะ
ประเภทใด พรอมสถานที่นําชม การรับประทานอาหาร การพักผอนและการพักแรม ตลอดจนแผน
ที่สังเขปแสดงที่ตั้งและระยะทางของแหลงทองเที่ยวทีจ่ ะไป จากนั้นก็ทําการซื้อบริการขนสง ซื้อ
พักแรม ซื้อมื้ออาหาร ซื้อคาเขาชมแหลงทองเที่ยว ซื้อตั๋วเขาชมกิจกรรมการทองเที่ยว และซื้อ
บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชนคามัคคุเทศก คาทิป คาบริการยกกระเปา คาประกันอุบัติเหตุ เปนตน
โดยสามารถซื้อบริการเหลานี้ในราคาที่ถูกกวาบุคคลทั่วไป หรือที่เรียกวาราคาตามสัญญาแลวนํามาเฉลี่ย
เปนตนทุนตอคนบวกดวยกําไรที่ตองการกําหนดเปนราคาขายในลักษณะนําเที่ยวแบบเหมาจาย
(Package Tour) ขายให แ ก นัก ท อ งเที่ ย วเปน รายคนหรือเปน กลุ มคน อัน เป น ราคาที่ถู ก กวา
นักทองเทีย่ วซือ้ บริการเอง นอกจากนัน้ ยังมีการจัดรายการนําเทีย่ วใหกับนักทองเทีย่ วกลุมใดกลุมหนึง่
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ตามความตองการของลูกคาในราคานําเที่ยวแบบเหมาจาย เราอาจแบงธุรกิจนําเที่ยวตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ.2535 ออกได 3 ประเภท คือ ธุรกิจนําเที่ยวใหแกคนไทย
ภายในประเทศ ธุรกิจนําเที่ยวนักทองเที่ยวตางชาติในประเทศไทย ธุรกิจนําเที่ยวคนไทยไป
ทองเที่ยวตางประเทศ
3.2.5 ธุรกิจ จํา หนา ยสิน คาที่ระลึก หมายถึง ผูประกอบธุรกิจ จํา หนา ยสิน คา ใดๆ
ที่นักทองเที่ยวซื้อและนํากลับไปยังภูมิลําเนาของตน ไมวาจะดวยความมุงหมายเพื่อใชสอยเอง
ในชีวิตประจําวัน หรือเพื่อเปนของที่ระลึกเก็บไวเตือนใจถึงถิ่นที่เคยเยือน หรือเพื่อเปนของฝาก
ญาติมิตรเราอาจแบงธุรกิจจําหนายสินคาที่ระลึกของไทยออกเปน 4 ประเภท คือ การแบงประเภท
จากจุดประสงคในการสรางการแบงประเภทจากวัสดุและเทคนิควิธีการสราง การแบงประเภท
จากรูปลักษณะที่ปรากฏ และ การแบงประเภทจากคุณคาแหงการนําไปใช
3.3 การตลาดและการวิเคราะหตลาดของธุรกิจทองเที่ยว
3.3.1 ความหมาย
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548 : 94-95) ไดใหความหมายของการตลาดทองเที่ยววา
การตลาดทองเที่ยว คือ ความพยายามของผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวที่จะวิเคราะหใหทราบวามี
ทรัพยากรทองเที่ยวและบริการทองเที่ยวอะไรบางที่จะสามารถขายใหแกนกั ทองเที่ยวแตละกลุมได
แลวจึงใชสวนผสมทางการตลาดทองเที่ยว (Tourism Marketing Mix) จูงใจใหนักทองเที่ยวเหลานั้น
เกิดความตองการอยากเดินทางเขามาทองเที่ยว และซื้อบริการทองเที่ยวใหแหลงทองเที่ยวนั้น
โดยทําใหผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวไดรับผลกําไรตามตองการจากความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
วิมล จิโรจพันธุ และ คณะ (2548 : 190-191) ไดใหความหมายของการตลาด
ทองเที่ยววา การตลาดทองเที่ยว คือ ระบบการปฏิบัติงานระบบหนึ่ง ที่สามารถทําใหธุรกิจนําเทีย่ ว
เปดตลาด ณ ที่ใดก็ไดที่การเรียกรองตองการของนักทองเที่ยวจะเขาผสมกลมกลืนกันไดกับ
วัตถุประสงคของธุรกิจนั้นๆ
จากความหมายที่กลาวในขางตนสามารถสรุปไดวา การตลาดการทองเที่ยว
คือการปฏิบัติงาน ณ ทีใ่ ดทีห่ นึ่งซึ่งสามารถสรางแรงจูงใจใหนักทองเทีย่ วเหลานั้นเกิดความตองการ
อยากเดินทางเขามาทองเที่ยว และซื้อบริการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวนั้นโดยทําใหผูประกอบ
ธุรกิจทองเที่ยวไดรับผลกําไรตามตองการจากความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
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3.3.2 การวิเคราะหการตลาดทองเที่ยว
3.3.2.1 การแบงประเภทของตลาด
บุญเลิศ จิตตัง้ วัฒนา (2548: 95-98) ไดกลาวถึงการวิเคราะหการตลาด
ทองเที่ยวไววา การตลาดทองเที่ยวนั้น นักการตลาดทองเที่ยวจะตองทําการแบงประเภทของตลาด
เสียกอน ซึ่งอาจแบงตลาดทองเที่ยวตามประเภทของนักทองเที่ยวออกเปน 3 ตลาดใหญๆ คือ
3.3.2.1.1 ตลาดนัก เที่ย วภายในท องถิ่น เปน ตลาดนั ก ท อ งเที่ ย วที่
เดินทางทองเที่ยวภายในจังหวัดทีต่ นเองมีภูมิลําเนาอยู ซึ่งเปนการเดินทางใกลๆ และคาใชจายในการ
ทองเที่ยวไมสูงนัก เชนผูที่อยูจังหวัดเชียงใหมเดินทางไปทองเที่ยวดอยสุเทพ ผูที่อยูจงั หวัดอุดรธานี
เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ขุดคนทางโบราณคดีบานเชียง หรือผูท่ีอยูจังหวัดพังงาเดินทางไป
ทองเที่ยวที่เกาะพีพี เปนตน
3.3.2.1.2 ตลาดนักทองเที่ยวภายในประเทศ เปนตลาดของนักทองเที่ยว
ที่เดินทางจากภูมิลําเนาที่อยูของตนไปจังหวัดอื่น เชนผูที่อยูจังหวัดลําปางเดินทางไปทองเที่ยว
ดอยสุเทพในจังหวัดเชียงใหม หรือผูที่อยูเชียงใหมเดินทางไปทองเที่ยวที่บานเชียงในจังหวัดอุดรธานี
หรือผูที่อยูอุดรธานีเดินทางไปทองเที่ยวเกาะชางในจังหวัดตราด เปนตน
3.3.2.1.3 ตลาดนักทองเทีย่ วระหวางประเทศ เปนตลาดของนักทองเที่ยว
ที่เ ดิน ทางจากภู มิลํา เนาของตนไปยัง ประเทศอื่น เช น ผูที่อยูป ระเทศมาเลเซี ย เดินทางมาแหลง
ทองเที่ยวในประเทศไทย หรือคนไทยเดินทางไปทองเทีย่ วยุโรป หรือคนยุโรปเดินทางไปทองเทีย่ ว
ประเทศไทย เปนตน
3.3.2.2 การวิเคราะหการตลาด
เมื่อไดแบงประเภทของการตลาดท อ งเที่ ย วแล ว จึ ง จะต อ งทําการ
วิเ คราะห ถึงความต องการและพฤติก รรมของนั ก ท อ งเที่ ย วแตล ะประเภทซึ่ง ความตองการและ
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและสภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจ
และสังคม ฉะนั้นการตลาดทอ งเที่ย วจึง ตอ งเปลี่ย นแปลงตามไปดว ยเสมอ จากความตอ งการ
และพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในชวงไมกี่ปที่ผานมาพอจะทําการวิเคราะหทั้ง 2 ดานดังตอไปนี้
3.3.2.2.1 ความตองการของตลาดทองเที่ยว จากการวิเคราะหดานการตลาด
ทองเที่ยวจะมีความตองการอยู 3 ประเภทคือ
ประเภทที่ 1 นักทองเที่ยวตองการไปยังแหลงทองเที่ยวที่มีคา
ครองชีพถูกแตมีบริการที่ไดมาตรฐาน
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ประเภทที่ 2 นักทองเที่ยวตองการความสะดวก โดยเริ่มจาก
สนามบินควรใหมีความสะดวกในการเขา-ออกประเทศ การผอนปรนเรื่องระบบภาษีและการอํานวย
ความสะดวกอื่นๆ
ประเภทที่ 3 นักทองเที่ยวตองการความปลอดภัย จะตอง
มีการปองกันและรักษาความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยว ควรมีการประกาศเตือนใหระวังเมื่อเดิน
ทางเขาไปในพื้นที่บางแหลงที่อาจไมปลอดภัย สําหรับนักทองเที่ยว
3.3.2.2.2 พฤติกรรมของนักทองเที่ยว จากการวิเคราะหการตลาด
ทองเที่ยวพบวานักทองเทีย่ ว จะมีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมที่สําคัญอยู 4 ประการคือ
ประการที่ 1 นักทองเที่ยวชอบไปทองเที่ยวตามลําพังหรือ
เฉพาะในกลุมครอบครัวจะเปลี่ยนไปชอบการเดินทางทองเที่ยวกับกลุม อื่นแทน
ประการที่ 2 นักทองเที่ยวที่เคยชอบใชบริการมัคคุเทศกจะ
เปลี่ยน ไปชอบใชหนังสือแนะนําการเดินทางทองเที่ยวแทน
ประการที่ 3 นักทองเที่ยวทีเ่ คยไดแรงจูงใจในการทองเที่ยว
จากคําบอกเลาของญาติมติ ร ก็ไดแรงจูงใจจากการอานบทความที่เลาถึงการทองเที่ยวหรือภาพยนตร
สารคดีเกี่ยวกับการทองเที่ยวแทน
ประการที่ 4 นัก ท อ งเที่ ย วที่ เ คยเน น การกิ น อยู ที่ ห รู ห รา
เปนจุดสําคัญในการทองเที่ยวก็เปลี่ยนไปเปนการกินอยูอยางธรรมดา แตเนนการหาความสุข
สนุกสนานเพลิดเพลินใหไดมากที่สุดแทน
เมื่อความตองการและพฤติกรรมของนักทองเทีย่ วไดเปลี่ยนแปลงไป ทํา
ใหการตลาดทองเที่ยวตองเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ซึ่งโดยปกติแลวทฤษฏีการตลาดทองเที่ยว
แนวใหม จะคํานึงถึงความตองการและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในปจจุบันและอนาคตเปน
สําคัญการขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไมไดเกิดจากการพัฒนาทางการตลาดทอ งเที่ย วเพียง
อยางเดียว แตยังเกิดจากการอิ่มตัวของระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ไดพัฒนาถึงระดับหนึ่งที่ทําให
มาตรฐานการครองชีพของประชาชนสูงขึ้น อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจึงเปนที่นิยมมากขึ้น
ผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวจะตองพยายามผลิตบริการใหเพียงพอ และมีประสิทธิภาพเพื่อ
สนองตอบความตองการของตลาดทองเที่ยวดวย โดยการใชสวนผสมทางการตลาดทองเที่ยว (Tourism
Marketing Mix) ใหเกิดประโยชนตอนักทองเที่ยวมากที่สุด ซึ่งสวนผสมการตลาดทองเที่ยวนั้นจะ
ประกอบดวย 4Ps ไดแก ผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว (Tourism Product) การกําหนดคาผลิตภัณฑ
ทางการทองเที่ยว (Tourism Price) การจัดจําหนายผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว (Tourism Place)
และการสงเสริมตลาดผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว (Tourism Promotion)
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4. แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวก
4.1 ความหมายของสิง่ อํานวยความสะดวก
สมประสงค นวมบุญลือ และคณะ (2545 : 286) ไดใหความหมายของสิ่งอํานวย
ความสะดวกวา สิ่งอํานวยความสะดวก คือ สิ่งบริการขั้นพื้นฐานที่ควรมีในแหลงทองเที่ยว
โดยทั่วไปเพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถใชประโยชนได และทําใหเกิดความเปนระเบียบ ดูแลรักษางาย
นภวรรณ ฐานะกาญจน (2542 : 27–32) ไดใหความหมายของสิ่งอํานวยความสะดวกวา
สิ่งอํานวยความสะดวก คือ บริเวณพื้นทีแ่ ละโครงสรางหรือสิ่งปลูกสรางตางๆ ที่ถูกจัดสรางขึ้น
ภายในแหลงทองเที่ยว เพื่อรองรับกิจ กรรมของผูม าเยื อ นและกิ จ กรรมในการบริ ห ารจัดการ
แหลงทองเที่ยว
จากขางตนสามารถสรุป ความหมายของสิ่ งอํา นวยความสะดวกไดวา สิ่งอํานวย
ความสะดวกหมายถึง สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อใหเกิดความสะดวกสบาย หรือเพื่อการประกอบ
กิจกรรมตางๆ ของนักทองเที่ยวและผูมาเยือน
4.2 ประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวก
Mill (1990 : 24-26) ไดกลาวถึงสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญในการทองเทีย่ ว
4 ประการไดแก
1. ที่พัก (Lodging) เปนสิ่งสําคัญในการเดินทาง นักทองเที่ยวอาจพักกับญาติหรือ
เพื่อนแตอีกสวนหนึ่งก็ตองการที่พักซึ่งตองเชาอาศัยอยูชั่วคราวในแหลงทองเที่ยว ทีพ่ กั อาจมีหลาย
ประเภท เชน โรงแรม รีสอรท เกสทเฮาสหรือที่พักลักษณะอื่นๆ
2. รานอาหารและเครื่องดื่มเพื่อรองรับความตองการของนักทองเที่ยว
3. สถานบริการ เชน รานขายสินคาที่ระลึก รานซักรีด สถานที่นันทนาการ
4. ปจจัยพืน้ ฐานทางการทองเที่ยว (Infrastructure) ที่สําคัญ ไดแก ระบบการสื่อสาร
การคมนาคม สาธารณูปโภคในแหลงทองเที่ยว
รัชนก มณีรตั น (2550 : 24) ไดกลาวถึงสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญในการ
ทองเที่ยว 9 ประการ ไดแก ปายสื่อความหมาย เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ คูมือศึกษาธรรมชาติ
หองน้ํา – หองสุขา ระบบกําจัดขยะ ศูนยบริการนักทองเที่ยว ที่พกั แรม รานอาหาร และระบบรักษา
ความปลอดภัย
พิศาล ตันสิน (2547 : 25-26) ไดกลาวถึงสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญในการ
ทองเที่ยว 4 ประการ ไดแก
1. สิ่งอํานวยความสะดวกที่จัดสรางขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการปองกันผลกระทบ
จากการทองเทีย่ วและกิจกรรมของมนุษยทมี่ ีตอทรัพยากรธรรมชาติ
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2. สิ่งอํานวยความสะดวกที่จัดสรางขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือสื่อความหมาย เพื่อสราง
ความรูความเขาใจและความเพลิดเพลินแกนักทองเที่ยวในการศึกษาธรรมชาติและเรียนรูวัฒนธรรม
3. สิ่งอํานวยความสะดวกทีจ่ ดั สรางขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวก เพิ่มความสะดวกสบาย
ในการประกอบกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบที่เรียบงาย กลมกลืนกับธรรมชาติ ดวยความปลอดภัย
4. สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือผูที่ทําหนาที่ดแู ล
พื้นที่
สมประสงค นวมบุญลือ (2545 : 286) ไดกลาวถึงสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญใน
การทองเที่ยว 7 ประการ ไดแก ที่ทิ้งขยะ หองสุขา ระบบประปา ระบบไฟฟา แผนปายอธิบาย
เฉพาะที่ รานคายอย และความปลอดภัยในการทองเที่ยว เชน ระบบการเตือนภัย เปนตน
นิคม จารุมณี (2544 : 233) ไดกลาวถึงสิ่งอํานวยความสะดวกทีส่ ําคัญในการ
ทองเที่ยว 6 ประการ ไดแก แหลงบันเทิงเริงรมยตางๆ สถานที่พักแรม/โรงแรม ภัตตาคารรานอาหาร
แหลงจับจายซือ้ ของ ศูนยขาวสารการทองเที่ยว และยานพาหนะตางๆ
ชูสิทธิ์ ชูชาติ (2538 : 40) ไดกลาวถึงสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญในการทองเที่ยว
4 ประการ ไดแก
1. ที่พัก (Lodging)
2. รานอาหาร และเครื่องดื่มเพื่อรองรับความตองการของนักทองเที่ยว
3. สถานบริการ เชน รานขายสินคาที่ระลึก รานซักรีด สถานที่นันทนาการ ฯลฯ
4. ปจจัยพื้นฐานทางการทองเที่ยว (Infrastructure) ไดแก ระบบสื่อสาร การคมนาคม
และสาธารณูปโภคในแหลงทองเที่ยว
ดังนั้นผู วิ จั ย ประยุ ก ต จ ากข อมูลข างตน ไดวาสิ่ งอํา นวยความสะดวกที่สําคั ญใน
การทองเที่ยวมี 14 ประการไดแก ที่พัก รานอาหาร รานขายสินคาที่ระลึก โทรศัพทสาธารณะ
ความสามารถในการเขาถึง หองน้ํา-หองสุขา ศูนยบริการการทองเที่ยว ถังขยะ ปายสื่อความหมาย
รานคาปลีก ระบบไฟฟา ระบบน้ําประปา ระบบรักษาความปลอดภัย และความปลอดภัยใน
การทองเที่ยว
5. การกําหนดมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเที่ยว
มนัส สุวรรณ และคณะ (2544 : 409-428) ไดกลาววา การกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
แหลงทองเที่ยวสามารถจําแนกไดดังนี้
5.1สภาพทางกายภาพของแหลงทองเที่ยว
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5.1.1 ที่ตั้งของแหลงทองเทีย่ ว ประกอบดวย 5 ดัชนี ไดแก มีความเหมาะสมตาม
หลักการจัดการใชพื้นที่ (Land use plan) อยูหางจากพื้นที่ที่มีคุณคาเชิงอนุรักษ รบกวนชุมชน
ทองถิ่นนอยที่สุด เปนที่ตั้งที่ชวยเสริมการฟนฟูธรรมชาติหรือวัฒนธรรมของพื้นที่ และเปนที่
ยอมรับของประชาชนในทองถิ่น
5.1.2 การเขาถึงแหลงทองเที่ยว ประกอบดวย 4 ดัชนี ไดแก เหมาะสมทุกฤดูกาล
ความปลอดภัย ในการเดินทาง คุณภาพของถนนและ/หรือเสนทางน้ําใชไดตลอดป และความชัดเจน
ของปายบอกทาง
5.1.3 ความสมบูรณและความมีชื่อเสียงของแหลงทองเที่ยว ประกอบดวย 5 ดัชนี
ไดแก ความสมบูรณของสภาพธรรมชาติ และ/หรือสภาพดั้งเดิม มีคุณคาหรือเอกลักษณพิเศษ
เชิงการทองเที่ยว มีคุณคาเชิงวิทยาการและการศึกษา ความกลมกลืนกับธรรมชาติวัฒนธรรมหรือ
สิ่งแวดลอม และระดับความมีชื่อเสียง
5.2 การอนุรักษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
5.2.1 การจัดการขยะมูลฝอย ประกอบดวย 4 ดัชนี ไดแก มีอุปกรณรองรับขยะ
เพียงพอและเหมาะสม มีระบบกําจัดขยะที่ถูกวิธี (เผา/ฝงกลบ/ทําเปนปุยหมัก) มีปายเตือนทิ้งขยะ
ใหถูกที่และการออกแบบภาชนะรองรับขยะกลมกลืนกับสภาพแวดลอม
5.2.2 การจัดการคุณภาพน้ํา ประกอบดวย 4 ดัชนี ไดแก มีระบบบําบัดน้ําเสียกอน
ปลอยลงสูแ หลงน้ําสาธารณะ น้าํ ทิ้งปราศจากสารเคมีหรือสารอื่นใดในแหลงน้ําของแหลงทองเที่ยว
ความสะอาดของน้ํา บริเวณชายฝงทะเล และมีระบบตรวจสอบคุณภาพน้ํา/น้ําทิ้งอยางตอเนื่อง
5.2.3 การจัดการคุณภาพอากาศ ประกอบดวย 3 ดัชนี ไดแก อากาศปราศจากฝุน
และควัน ไมมีกลิ่นฟุงกระจายและสรางความรําคาญภายในแหลงทองเที่ยว และมีการจัดสภาพแวดลอม
ใหมีการถายเทอากาศที่ดี
5.2.4 การจัดการคุณภาพเสียง ประกอบดวย 2 ดัชนี ไดแก ปราศจากเสียงรบกวน
(ไมเกิน 44 bdA) และหางไกลจากยานอุตสาหกรรมชุมชนเมือง หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีเสียงดัง
(โม ยอยหิน)
5.2.5 ความเปราะบางดานสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 3 ดัชนี ไดแก มีมาตรการปองกัน
การทําลายอยางเหมาะสม มีกลุมองคกรอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น และมีการจัดทํา
ปายประกาศระเบียบขอบังคับและกฎหมายที่เกีย่ วของ
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5.3 เศรษฐกิจ-สังคม
5.3.1 ผลประโยชนตอชุมชน ประกอบดวย 3 ดัชนี ไดแก โอกาสทํางานของประชาชน
ในทองถิ่นโอกาสหารายได จ ากกิจ กรรมเกี่ยวเนื่อง และการไดประโยชนจากสาธารณูปโภคที่
เกิดขึ้น
5.3.2 ความสามารถในการพึง่ ตนเอง ประกอบดวย 3 ดัชนี ไดแก เก็บคาธรรมเนียม
ไดเพียงพอกับคาใชจา ย ความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณ และความคลองตัวในการเบิกจาย
งบประมาณ
5.3.3 ความคุมคาของการเทีย่ วชม ประกอบดวย 5 ดัชนี ไดแก ความพึงพอใจในคุณคา
เชิงการทองเทีย่ ว ความพอใจในบริการ ความพอใจในการบริหารจัดการ ความพอใจในความสะอาด
และปลอดภัย ความพอใจในมิตรไมตรีจากชุมชนทองถิ่น
5.3.4 การมีสวนรวมของชุมชน ประกอบดวย 3 ดัชนี ไดแก การไดรับประโยชน
ทั้งทางตรงและทางออมของชุมชน การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ และการเปดโอกาสให
องคกรภายนอกเขามามีบทบาทสนับสนุน
5.3.5 ความเขมแข็งของชุมชนและวัฒนธรรม ประกอบดวย 5 ดัชนี ไดแก มีการจัดตั้ง
กลุม/องคกรเพื่อดูแลการทองเที่ยว มีกลุมอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น การริเริ่มจัด
กิจกรรมนันทนาการ จัดตัง้ และประสานเครือขายวัฒนธรรม และการถายทอดมรดกทางวัฒนธรรม
ใหแกเยาวชน
5.4 ศิลปวัฒนธรรม
5.4.1 คุณคาทางอัตตลักษณ ประกอบดวย 2 ดัชนี ไดแก มีความเปนเอกลักษณ
เฉพาะตนและความตอเนื่องการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี
5.4.2 คุณคาทางภูมิปญญาและองคความรู ประกอบดวย 2 ดัชนี ไดแก มีการสืบ
ทอดภูมิปญญาและองคความรูอยางตอเนือ่ ง มีความเปนเอกลักษณของภูมิปญญาและองคความรู
5.4.3 คุณคาทางดานสุนทรียศาสตร ประกอบดวย 1 ดัชนี ไดแก ความงดงามของ
เอกลักษณดานศิลปวัฒนธรรม
5.4.4 คุณคาทางประวัติศาสตร ประกอบดวย 1 ดัชนี ไดแก มีความเปนมาทางดาน
ประวัตศิ าสตร วัฒนธรรม ประเพณีที่สืบคนได
5.4.5 คุณคาทางสังคม ประกอบดวย 3 ดัชนี ไดแก มีความผูกพันตอทองถิ่น เปด
โอกาสใหคนในทองถิน่ อื่นไดเรียนรูว ิถีชีวติ ประเพณี วัฒนธรรม ดวยความยินดี และมีความเขมแข็ง
ในการดํารงรักษาความเปนเอกลักษณเฉพาะตนไว อันเปนแบบอยางตอชุมชนอื่นๆ
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5.5 คุณคาทางประวัติศาสตรและโบราณคดี
5.5.1 คุณคาทางสุนทรียภาพ ประกอบดวย 3 ดัชนี ไดแก ศิลปกรรม ความกลมกลืน
ของสถาปตยกรรม และผังบริเวณ
5.5.2 คุณคาทางประวัติศาสตรและโบราณคดี ประกอบดวย 4 ดัชนี ไดแก ประวัติศาสตร
ของกลุมโบราณสถาน ประวัติศาสตรศิลปสถาปตยกรรมและผังบริเวณ หลักฐานทางโบราณคดี
และอายุสมัย
5.5.3 คุณคาทางวิทยาการและการศึกษา ประกอบดวย 4 ดัชนี ไดแก ความเปนของ
แทดั้งเดิม ความหายาก การสื่อความหมาย และการเปนตัวแทน
5.5.4 คุณคาทางสังคม ประกอบดวย 1 ดัชนี ไดแก ความผูกพันตอทองถิ่น
5.5.5 ขนาด ประกอบดว ย 1 ดัชนี ไดแ ก ขนาดของกลุม โบราณสถานและ
แหลงโบราณคดี
5.5.6 ความสําคัญของกลุมสิ่งกอสราง
5.5.7 สภาพทางกายภาพในปจจุบัน ประกอบดวย 8 ดัชนี ไดแก บรรยากาศของ
โบราณสถานความหนาแนน/ที่โลงเหมาะสม ความสัมพันธกับบริเวณโดยรอบ ระบบการสัญจรการเขาถึงการมองเห็น ความสมบูรณของโครงผังรวม ความสมบูรณของกลุมโบราณสถานและ
การประกอบกิจกรรมที่เหมาะสม
5.5.8 ความเสีย่ งตอการเสื่อมสภาพ ประกอบดวย 2 ดัชนี ไดแก จากธรรมชาติ
และจากการกระทําของมนุษย
5.6 คุณคาทางการศึกษาและการเรียนรู
5.6.1 ผลประโยชนและความคุมคาในการเรียนรู ประกอบดวย 2 ดัชนี ไดแก
ความพึงพอใจ ในคุณคาเชิงการศึกษาของแหลงทองเที่ยว และความรูสกึ คุมคาตอการไดมาเยีย่ มชม
5.6.2 วิธีการเผยแพรเนื้อหาความรูและการใชแหลงทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูและ
การศึกษาประกอบดวย 5 ดัชนี ไดแก การจัดทําปายสื่อ เพื่อใหความรูอยางถูกตอง/เหมาะสม
การปฐมนิเทศนักทองเที่ยวกอนเที่ยวชม การอบรมมัคคุเทศกทองถิ่น จัดคายเยาวชนเพื่อการทองเทีย่ ว
และจัดโครงการหองเรียนธรรมชาติ/ศิลปวัฒนธรรม
5.6.3 การปรับปรุงปจจัยและกระบวนการใหความรูอยางตอเนื่อง ประกอบดวย 3
ดัชนี ไดแก มีการดัดแปลงสื่อจากธรรมชาติของแหลงทองเที่ยว เพื่อการเรียนรูและการศึกษา และ
การใหความรูแบบถาวรดวยการจัดกิจกรรมใหความรูแ กกลุมเปาหมาย
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5.7 การบริหารและจัดการ
5.7.1 ประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรและพลังงาน ประกอบดวย 5 ดัชนี ไดแก
ใชอุปกรณ/เครื่องใชไฟฟาแบบประหยัดไฟ มีการใชพลังงานจากธรรมชาติ มาตรการใหพนักงาน/
เจาหนาที่ประหยัดพลังงาน มีมาตรการอนุรักษทรัพยากร และมีมาตรการปองกันและเฝาระวัง
ผลกระทบ
5.7.2 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบดวย 4 ดัชนี ไดแก การจัดสราง/เตรียม
ปายสื่อความหมาย สาธารณูปโภค (ไฟฟา โทรศัพท ที่พัก ถนน ทางเดิน ลานจอดรถ สุขา) และมี
การตรวจสอบ ซอมบํารุงและปรับปรุงสวนที่เสียหายอยางตอเนื่อง
5.7.3 การใหความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน ประกอบดวย 6 ดัชนี ไดแก มี
เจาหนาทีด่ ูแล/รักษา การติดตั้งปาย/สัญญาณเตือนภัยอยางเหมาะสม มีสัญญาณเตือนภัย มีอุปกรณ
และเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัย มีอุปกรณปฐมพยาบาล และมีอุปกรณปองกันภัย
5.7.4 การบริหารบุคลากรและงบประมาณ ประกอบดวย 4 ดัชนี ไดแก ความเหมาะสม
และเพียงพอของบุคลากรกับงานตามภาระหนาที่ มาตรการสนับสนุนขวัญและกําลังใจ มีการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ
5.7.5 การปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและกฎหมายที่เกีย่ วของ ประกอบดวย 3 ดัชนี
ไดแก การจัดทําปายประกาศ ระเบียบขอบังคับ/กฎหมาย และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาทีต่ ามระเบียบขอบังคับ/กฎหมาย
5.7.6 การใหความรูและสรางจิตสํานึกในคุณคาของการทองเที่ยว ประกอบดวย 2
ดัชนี ไดแก มีศูนยบริการนักทองเที่ยวเพื่อปฐมนิเทศกอนเที่ยวชม และการจัดเตรียมเอกสารเผยแพร
6. แนวคิดเกี่ยวกับตลาดน้าํ
6.1 ความหมายของตลาดน้ํา
ศิริกาญจน กิตติชยานนท (2550 : 5) ไดใหความหมายของตลาดน้ําวา ตลาดน้ํา คือ
บริเวณที่มีการซื้อขายสินคาโดยอาศัยแมนา้ํ ลําคลองเปนสถานที่ และอาศัยเรือเปนพาหนะ และ
บริเวณชุมชนที่มีการดําเนินชีวิตโดยอาศัยแมน้ําเปนสวนประกอบสําคัญ
ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 537) ไดใหความหมายของตลาดน้ําวา ตลาดน้ํา คือ
สถานที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของตางๆ ที่มีเรือเปนยานพาหนะ
ราตรี โตเพงพัฒน (2543 : 3) ไดใหความหมายของตลาดน้ําวา ตลาดน้ํา คือ แหลง
คาขายแลกเปลี่ยนสินคากันในทองน้ําโดยอาศัยเรือเปนพาหนะ
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จากความหมายขางตนสามารถสรุปไดวาตลาดน้าํ คือ สถานที่คาขายแลกเปลี่ยนสินคา
โดยใชเรือเปนพาหนะ
6.2 ตลาดน้าํ กับวิถีชีวิตของคนไทย
ตลาดน้ํา เปนตัวอยางหนึ่งทีส่ ะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของสายน้ําในวิถีชีวิตของ
คนไทยที่ดําเนินชีวิต ตามสภาพที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในอดีต บานเมืองของเราไมมีอาชีพใด
จะเหมาะสมเทากับการทําเกษตรกรรมเพราะความสมบูรณของดินและน้ํา และเมื่อเกษตรกรไดผลผลิต
ออกมาก็จะนําผลผลิตเหลานั้น มาซื้อขายแลกเปลี่ยนในสถานที่ที่สะดวกเหมาะสมตอการติดตอ
ที่จะเดินทาง ในอดีตจะใชทางน้ําเปนเสนทางคมนาคมที่สําคัญจึงไมมีที่ใดจะเหมาะสมในการตั้ง
บานเรือน เทากับตามริมฝงน้ําในบริเวณทีร่ าบลุม เชน ในเขตจังหวัดพื้นที่ภาคกลางแหงที่ราบลุม
เจาพระยา มีผูคนมาตั้งหลักแหลงกันมากกวาเขตอื่น เมื่อมีผูคนมาตั้งถิ่นฐานกันมากตามริมฝงน้าํ
สายเดิมหรือทีม่ ีอยูเดิมกันมากขึ้น ผูที่อพยพมาทีหลังก็จะขุดคลองหรือลําประโดงเพื่อชักน้ําตอเขา
ไปในพืน้ ที่ที่เปนแผนดินลึกเขาไปอีก จึงมีคูคลองเชื่อมตอกันตลอดมากมาย สงผลใหการคมนาคม
ทางน้าํ เปนสิ่งจําเปนเกษตรกรจึงนําผลผลิตในสวนไรนาบรรทุกเรือเพือ่ ขาย ทําใหเกิดสถานที่นดั พบ
แลกเปลี่ยนซื้อขายกัน เมื่อผูใดทราบแหลงแลกเปลี่ยนซื้อขาย ก็จะนําสิ่งของจากสวนของตนมาขายบาง
ซึ่งเรียกกันวา นัด เชน นัดคลองโคน นัดทาคา นัดบางนอย ในจังหวัดสมุทรสงครามมีการนัดกันวา
จะไปซื้อขายโดยกําหนดวันทางจันทรคติ ไดแก วันขางขึ้นหรือขางแรมใดจะมาพบกันตามวันเวลานั้น
แตสถานที่นัดพบนั้นกลายเปนที่ชุมนุมซื้อขายชนิดที่มีเปนประจําทุกวัน นัดดังกลาวจะกลายเปน
ตลาดน้ําไป เชน นัดอัมพวาปจจุบันก็กลายเปนตลาดน้าํ อัมพวาที่มีชื่อเสียง หรือนัดที่คลองลัดพลี
อําเภอดําเนินสะดวกเปนตลาดน้ําดําเนินสะดวก เปนตน (อุดม เชยกีวงศ 2552 : 15 – 16)
6.3 ตลาดน้าํ ในยุคปจจุบัน
นับแต พ.ศ. 2500 วิถีชีวิตของเกษตรกรภาคกลางเริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการปรับปรุง
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 –
2509) เปนตัวกําหนดบทบาท ทําใหระบบเศรษฐกิจของไทยเปลี่ยนไปจากระบบการคายอยเปน
ระบบการคาสากล โดยสงเสริมใหเกษตรกรผลิตพืชเพื่ออุตสาหกรรมและการสงออก ดวยเหตุนี้
การคมนาคมทางบกจึงเขามามีบทบาทสําคัญแทนการคมนาคมทางน้ํา ทําใหการซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินคาทางน้ําเปนสิ่งที่ไมจําเปน แตการดําเนินชีวิตอยางเรียบงายตามธรรมชาติโดยใชสายน้ําเปน
ตัวกําหนด เชน ตลาดน้ํา กลับเปนเสนหดงึ ดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเทีย่ ว ยังบริเวณตลาดน้าํ
ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวจึงนําวิถีชีวิตของเกษตรกรมาประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ดวยเหตุนี้ตลาดน้าํ จึงเปลี่ยนแปลงกลายเปนสถานที่ท่ีสนองตอธุรกิจทองเที่ยวเปนสําคัญ (อุดม
เชยกีวงศ 2552 : 24)
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7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
มนตรี ปรางสูงเนิน (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอ
สิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณน้ําตกพลิ้วในอุทยานแหงชาติน้ําตกพริ้ว จังหวัดจันทบุรี โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่
อุทยานแหงชาติน้ําตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ผลการศึกษา
พบวา ระดับความพึงพอใจทีม่ ีตอสิ่งอํานวยความสะดวกในแตละประเภท ไดแก ทางเดิน ถนน ที่
จอดรถ ถังขยะ/ระบบกําจัดขยะ หองน้ํา-หองสุขา ปายบอกทิศทาง ปายคําเตือน ปายสื่อความหมาย
ศูนยบริการนักทองเที่ยว เสนทางศึกษาธรรมชาติ พื้นทีก่ างเตนท บานพักนักทองเที่ยว รานจําหนาย
อาหารมานั่ง โตะ และอาคารที่ทําการ อยูในระดับพึงพอใจมาก
รักชนก มณีรตั น (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องทัศนะของนักทองเที่ยวตอการบริการ
จัดการสิ่งอํานวยความสะดวกและใหบริการ ณ อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก
และจังหวัดเพชรบูรณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบทัศนะของนักทองเที่ยวตอการบริหารจัดการสิ่ง
อํานวยความสะดวกและการใหบริการ ณ อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
คือ แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา ทัศนะของนักทองเที่ยวตอการบริการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก
และการใหบริการบริเวณหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติฯ ผลโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่ง
นักทองเที่ยวเห็นดวยกับการบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกและการใหบริการใน 9 เรื่อง คือ
ปายสื่อความหมาย เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ คูมือการศึกษาธรรมชาติ หองน้ํา-หองสุขา ระบบ
จํากัดขยะ ศูนยบริการนักทองเที่ยว ทีพ่ ักแรม รานอาหาร ปอมยาม/ดานตรวจ
พิศาล ตันสิน (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการออกแบบและพัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวเชิงอนุรักษณในลักษณะแนวคิด : กรณีศึกษาชุมชนบานทุงสูง
จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสนอแบบการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษณในลักษณะแนวคิด เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา
ชุมชนบานทุงสูง จังหวัดกระบี่ มีความตองการใหรูปแบบกิจกรรมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่
เหมาะสมตอพื้นที่และสามารถดําเนินการได คือ หนวยบริการขอมูลขาวสารที่พักนักทองเที่ยว
(homestay) เสนทางศึกษาธรรมชาติ 3 เสนทาง คือ เสนทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้น เสนทางศึกษา
พืชสมุนไพร เสนทางเดินปาระยะไกล และสิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุนอื่นๆ อันไดแก
เสนทางเดินเทาตามธรรมชาติ ปายแสดงผังบริเวณ ปายสื่อความหมาย ปายบอกทิศทาง มัคคุเทศก
ทองถิ่นนําทาง มัคคุเทศกทองถิ่นแนะนําสรรพคุณสมุนไพร ปายแนะนําชื่อ ตนไมและขอมูลอื่นๆ
เอกสารแผนพับ มานัง่ /ที่พักริมทาง ราวเกาะ บันได สะพาน พืน้ ทีก่ างเต็นท ลานจอดรถ และหองสุขา
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อุไรวรรณ เปยมนิเวศน (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการจัดการดานการสื่อ
ความหมายและสิ่งอํานวยความสะดวกของผูประกอบการแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศกึ ษา
อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดการดานการสื่อความหมาย
และสิ่งอํานวยความสะดวกของผูประกอบการแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
คือ แบบสัมภาษณ แบบสังเกตุ และแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา ผูป ระกอบการแหลงทองเที่ยว
มีการจัดการสื่อความหมายและสิ่งอํานวยความสะดวกอันไดแก หองน้ํา-หองสุขา น้ําดื่ม เสนทาง
เที่ยวชมแหลงทองเที่ยว และเจาหนาที่อํานวยความสะดวก อยูในระดับปานกลาง

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “ดัชนีการประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวตลาดน้ํา”
ใชระเบียบวิธวี ิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยมีวิธีการศึกษาดังตอไปนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นักทองเทีย่ วชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และตลาดน้าํ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
2. กลุมตัวอยางและขนาดของกลุมตัวอยาง
เนื่องจากจํานวนนักทองเที่ยวที่มาเยือนพื้นที่การวิจัยทั้ง 2 แหง ไมมีการบันทึกสถิติไว
ผูวิจัยจึงใชวิธีการของ W.G.Cochran (1977 : 186) ซึ่งเปนสูตรการคํานวณหาขนาดของกลุงตัวอยาง
กรณีที่ไมทราบจํานวนประชากรในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ดังนี้
สูตร
เมื่อ

P (1 − P ) Z 2
n=
e2

n = ขนาดของกลุมตัวอยางทีต่ องการศึกษา
P = สัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากรกําหนดใหมีคา P = 0.5
Z = ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% กําหนดใหมีคา Z = 1.96
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมใหเกิดขึ้นไดเทากับ

5% หรือเทากับ 0.05
แทนคา

n=

0 .5(1 − .05 )(1 .96 ) 2
0 .9604
=
2
0 .0025
( 0 .05 )

= 384 . 16

= 384

คน

35

36
จากการคํานวณไดขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 384 คน ดังนั้นเพือ่ กําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางในพืน้ ทีก่ ารวิจยั ทั้ง 2 แหง ผูวิจยั จึงไดลงพื้นที่เพื่อสํารวจจํานวนนักทองเทีย่ วชาวไทย
ที่เดินทางมาทองเที่ยวยังตลาดน้ํายามเชา คือ ตลาดน้ําดําเนินสะดวก ในวันเสารชวงเวลา 09.00 –
11.00 น. และ ตลาดน้ํายามเย็น คือ ตลาดน้ําอัมพวา ในวันเสารชวงเวลา 17.00 – 20.00 น. พบวา
นักทองเที่ยวทีเ่ ดินทางมาตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีจํานวน 2,148 คน และตลาดน้ําอัมพวามีจํานวน
2,367 คน เมื่อนํามาเทียบสัดสวนสามารถกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางไดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประชากรและกลุม ตัวอยาง
พื้นที่การวิจัย
1. ตลาดน้ําดําเนินสะดวก
2. ตลาดน้ําอัมพวา
รวม

ขนาดประชากร (คน)
2,148
2,367
4,515

ขนาดกลุมตัวอยาง (คน)
182.69
201.31
384

จากการเทียบสัดสวนดังตารางที่ 1 พบวาบริเวณตลาดน้าํ ดําเนินสะดวกกําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางเทากับ 182.69 หรือ 183 คน และ บริเวณตลาดน้ําอัมพวากําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางเทากับ 201.31 หรือ 201 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเปน 2 สวน คือ
1. ดัชนีการประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวตลาดน้ํา ที่ผูวิจยั ได
กําหนดไวเบื้องตน และขอความอนุเคราะหจาก ผูเชี่ยวชาญที่เปนนักวิชาการ ผูปฏิบัติ และ
ผูประกอบการเจาของธุรกิจทองเที่ยว ไดแก ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจรานขายสินคาที่ระลึก และธุรกิจ
รานคาปลีก พิจารณาความเหมาะสมของดัชนีก ารประเมิน คุ ณ ภาพสิ่ งอํานวยความสะดวกเพื่อ
การทองเที่ยวตลาดน้ํา
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวก
บริเ วณตลาดน้ําดํา เนิ น สะดวก และตลาดน้ําอัม พวา ที่ ไ ดจ ากการพิจ ารณาความถูก ต อง โดย
ผูเชี่ยวชาญที่เปนนักวิชาการ ผูปฏิบัติ และผูประกอบการเจาของธุรกิจทองเที่ยว ไดแก ธุรกิจ
รานอาหาร และธุรกิจรานขายสินคาที่ระลึก โดยมีขอคําถามทั้งหมดจํานวน 14 ขอ ไดแก ดานที่พัก
ดานรานอาหาร ดานรานขายสินคาที่ระลึก ดานโทรศัพทสาธารณะ ดานความสามารถในการเขาถึง
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ดานหองน้ํา-หองสุขา ดานศูนยบริการการทองเที่ยว ดานถังขยะ ดานปายสื่อความหมาย ดานรานคาปลีก
ดานระบบไฟฟา ดานระบบน้ําประปา ดานระบบรักษาความปลอดภัย และดานความปลอดภัย
ในการทองเที่ยว ซึ่งกําหนดใหมีคาคะแนนตั้งแต 1-5 คะแนน คือ ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
เทากับ 5 คะแนน ระดับความพึงพอใจมาก เทากับ 4 คะแนน ระดับความพึงพอใจปานกลาง เทากับ
3 คะแนน ระดับความพึงพอใจนอย เทากับ 2 คะแนน และระดับความพึงพอใจนอยที่สุด เทากับ
1 คะแนน โดยผลรวมคะแนนที่ไดจะถูกนํามาประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยว
ตลาดน้ํา ซึ่งแบงเปน 4 ระดับคือ ระดับ 1 2 3 และ 4 ซึ่งหมายถึงคุณภาพสิ่งอํานวยเพื่อการทองเทีย่ ว
ตลาดน้ําอยูในเกณฑ ดีมาก ดี พอใช และควรปรับปรุง
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ
ผูวิจัยไดทําการตรวจเอกสารแนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว เพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิดใน
การศึกษา อีกทั้งสรางดัชนีการประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวตลาดน้ํา
โดยประยุกตจาก Mill (1990 : 24-26) ที่ไดทําการศึกษาเรือ่ ง Tourism: The International Business
ไดกลาวถึงสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญในการทองเทีย่ ว ไดแก ที่พกั รานอาหาร รานขายสินคา
ที่ระลึก หองน้ํา-หองสุขา โทรศัพทสาธารณะ และความสามารถในการเขาถึง รวมทั้งประยุกตจาก
รัชนก มณีรัตน (2550 : 24) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องทัศนะของนักทองเที่ยวตอการบริหารจัดการ
สิ่งอํานวยความสะดวกและการใหบริการ ณ อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลกและ
จังหวัดเพชรบูรณ ไดกลาวถึงความสําคัญของการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกอันไดแก ปายสือ่
ความหมาย หองน้ํา-หองสุขา ถังขยะ ศูนยบริการนักทองเที่ยว ทีพ่ ักแรม รานอาหาร และระบบ
รักษาความปลอดภัย ซึ่งสอดคลองกับ พิศาล ตันสิน (2547 : 25-26) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องการ
ออกแบบและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในลักษณะแนวคิด : กรณีศึกษา
ชุมชนบานทุงสูง จังหวัดกระบี่ อีกทั้งประยุกตจากสมประสงค นวมบุญลือ (2545 : 286) ที่ได
ทําการศึกษาเรือ่ งทรัพยากรการทองเที่ยวของไทย กลาวถึงสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก ถังขยะ
หองสุขา ระบบไฟฟา ระบบน้ําประปา รานคาปลีก ปายสื่อความหมาย และความปลอดภัยในการ
ทองเที่ยว รวมทั้งประยุกตจากนิคม จารุมณี (2544 : 233) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องการทองเที่ยวและ
การจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว และ ชูสิทธิ์ ชูชาติ (2538 : 40) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง
องคประกอบพื้นฐานดานการทองเที่ยว กลาวถึงสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก ที่พกั แรม รานอาหาร
รานคาปลีก รานขายสินคาทีร่ ะลึก โทรศัพทสาธารณะ หองน้ํา-หองสุขา ความสามารถในการเขาถึง
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และศูนยบริการนักทองเที่ยว ดังนั้นในเบื้องตนผูวิจัยกําหนดดัชนีที่ใช ในการประเมินคุณภาพ
สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวตลาดน้ํา จํานวน 14 ดัชนี คือ ที่พัก รานอาหาร รานขาย
สินคาที่ระลึก โทรศัพทสาธารณะ ความสามารถในการเขาถึง หองน้ํา-หองสุขา ศูนยบริการ
การทองเที่ยว ถังขยะ ปายสื่อความหมาย รานคาปลีก ระบบไฟฟา ระบบน้ําประปา ระบบรักษา
ความปลอดภัย และความปลอดภัยในการทองเที่ยว
2. การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ
2.1 ผูวิจัยไดขอความอนุ เ คราะห จ ากผู เ ชี่ ย วชาญที่ เ ป น นั ก วิ ช าการ ผูปฏิบัติและ
ผูประกอบการเจาของธุรกิจทองเที่ยว ไดแก ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจรานขายสินคาที่ระลึก และธุรกิจ
รานคาปลีกจํานวน 15 ทาน เพื่อพิจารณาความถูกตองเหมาะสมของดัชนีการประเมินคุณภาพสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพื่อการทองเทีย่ วตลาดน้ํา อีกทั้งนําขอเสนอแนะจากผูเชีย่ วชาญ มาปรับปรุงเพื่อสราง
ดัชนีการประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวตลาดน้ํา
2.2 ผูวิจัยดําเนินการประยุกตใชดัชนีการประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อ
การทองเที่ยวตลาดน้ํา โดยนําไปใชกับพื้นที่การวิจัย 2 แหง คือ ตลาดน้าํ ดําเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี และตลาดน้าํ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยศึกษาจากความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
จํานวน 384 ชุด ( n = 384 ) ที่มีตอสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งคาคะแนนที่ไดจากแบบสอบถาม
ในแตละดัชนีจะนํามาใหคะแนนตามเกณฑการแบงระดับชั้นความพึงพอใจที่กําหนดไวเบื้องตน
และหาผลรวมคะแนน เพื่อนําไปเปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ ก ารแบ ง ระดั บ ชั้ น คุ ณ ภาพสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพื่อการทองเทีย่ วตลาดน้ํา
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอ มูลเชิงปริมาณที่ไดจากแบบสอบถาม โดยนํามาตรวจสอบความครบถวน
ใหคะแนน บันทึกขอมูล และทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ขอมูลของกลุมตัวอยาง ผูวจิ ัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ รอยละ
2. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลตามเกณฑการแบงระดับชัน้
ความพึงพอใจ โดยคํานวณจากสูตร
ความกวางอันตรภาคชั้น = คาคะแนนสูงสุด – คาคะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
แทนคา ความกวางอันตรภาคชั้น =
ความกวางอันตรภาคชั้น = 0.8

5 −1
5
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เมื่อนํามาแบงระดับชั้นความพึงพอใจ สามารถแบงได 5 ระดับ คือ
ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด มีคาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 คาคะแนนเทากับ 1
ระดับความพึงพอใจนอย
มีคาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 คาคะแนนเทากับ 2
ระดับความพึงพอใจปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 คาคะแนนเทากับ 3
ระดับความพึงพอใจมาก
มีคาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 คาคะแนนเทากับ 4
ระดับความพึงพอใจมากที่สดุ มีคาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 คาคะแนนเทากับ 5
3. การประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวตลาดน้ํา ผูวิจยั ทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชสูตรซึ่งประยุกตจาก สวรรยา ซื่อเลื่อม (2550 : 26)
คาคะแนนรวม =

x n1 + x n 2 + x n 3 + ... + x14

หมายถึง คาคะแนนของแตละดัชนี
n1 หมายถึง ดัชนีตัวที่ 1, 2, 3, …, 14 ไดแก ที่พัก รานอาหาร รานขายของที่ระลึก
โทรศัพทสาธารณะ ความสามารถในการเขาถึง หองน้ํา-หองสุขา ศูนยบริการการทองเที่ยว ถังขยะ
ปายสื่อความหมาย รานคาปลีก ระบบไฟฟา ระบบน้าํ ประปา ปอมยาม/ดานตรวจ และความปลอดภัย
ในการทองเทีย่ ว ตามลําดับ
ผลรวมคะแนนที่ได นําไปเปรียบเทียบกับเกณฑการแบงระดับชัน้ คุณภาพสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพื่อการทองเทีย่ วตลาดน้ํา โดยคํานวณจากสูตร
โดย

x

ความกวางอันตรภาคชั้น

= คาคะแนนสูงสุด – คาคะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
แทนคา ความกวางอันตรภาคชั้น = 70 − 14
4

ความกวางอันตรภาคชั้น = 14
เมื่อนํามาแบงระดับชั้นคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพือ่ การทองเที่ยวตลาดน้ํา
สามารถแบงได 4 ระดับ คือ
ระดับชั้นที่ 1 คุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกดีมาก มีคาคะแนน 56 – 70 คะแนน
ระดับชั้นที่ 2 คุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกดี มีคาคะแนน 42 – 55 คะแนน
ระดับชั้นที่ 3 คุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกพอใช มีคาคะแนน 28 – 41 คะแนน
ระดับชั้นที่ 4 คุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกควรปรับปรุง มีคาคะแนน 14 – 27
คะแนน

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการศึกษาเรื่อง “ดัชนีการประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยว
ตลาดน้ํา” แบงออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 ดัชนีการประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวตลาดน้ํา
สวนที่ 2 การประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวตลาดน้ํา บริเวณ
ตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
สวนที่ 1 ดัชนีการประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวตลาดน้ํา
จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของ และการพิจารณาโดยผูเชีย่ วชาญที่เปนนักวิชาการ
ผูปฏิบัติ และผูประกอบการเจาของธุรกิจทองเที่ยว ไดแก ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจรานขายสินคา
ที่ระลึก และธุรกิจรานคาปลีก จํานวน 15 ทาน (รายละเอียด ดังภาคผนวก ก หนา 84) พบวาดัชนีที่ใช
ในการประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวตลาดน้ํา ประกอบดวย 11 ดัชนี
ไดแก
1. รานอาหาร ประกอบดวยดัชนียอยจํานวน 6 ดัชนี ไดแก
1.1 ราคาของอาหาร
1.2 จํานวนและความเพียงพอของรานอาหาร
1.3 ความสะอาดและคุณภาพของอาหาร
1.4 รสชาติ/ความอรอยของอาหาร
1.5 การกระจายตัวของรานอาหาร
1.6 ความหลากหลายของประเภทรานอาหาร
2. รานขายสินคาที่ระลึก ประกอบดวยดัชนียอยจํานวน 5 ดัชนี ไดแก
2.1 ราคาของสินคาที่ระลึก
2.2 จํานวนและความเพียงพอของรานขายสินคาที่ระลึก
2.3 ความหลากหลายของสินคาที่ระลึก
2.4 คุณภาพและมาตรฐานของสินคาที่ระลึก
2.5 การกระจายตัวของรานขายสินคาทีร่ ะลึก
40
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3. ความสามารถในการเขาถึง ประกอบดวยดัชนียอยจํานวน 6 ดัชนี ไดแก
3.1 ความหลากหลายของเสนทางการเขาถึง
3.2 ความปลอดภัยของเสนทาง
3.3 ความพอเพียงของสถานที่จอดรถ
3.4 มีระบบการขนสงที่หลากหลาย
3.5 การเขาถึงแหลงทองเที่ยว (ระยะทางจากที่จอดรถถึงตลาดน้ํา)
3.6 ความสะดวกในการเรียกใชรถโดยสารสาธารณะ
4. หองน้ํา-หองสุขา ประกอบดวยดัชนียอยจํานวน 5 ดัชนี ไดแก
4.1 ความเพียงพอของหองน้ํา – หองสุขา
4.2 ความปลอดภัยของหองน้ํา – หองสุขา
4.3 ความสะอาดของหองน้ํา - หองสุขา
4.4 การกระจายตัวของหองน้ํา – หองสุขา
4.5 คาบริการที่เหมาะสมของหองน้ํา – หองสุขา
5. ศูนยบริการการทองเที่ยว ประกอบดวยดัชนียอยจํานวน 3 ดัชนี ไดแก
5.1 ความเพียงพอของจุดใหบริการ
5.2 การบริการและการใหขอมูลของเจาหนาที่
5.3 การกระจายตัวของศูนยบริการการทองเที่ยว
6. ปายสื่อความหมาย ประกอบดวยดัชนียอ ยจํานวน 5 ดัชนี ไดแก
6.1 ความชัดเจนของปาย
6.2 จํานวนของปายสื่อความหมาย
6.3 ปายเตือนจุดที่อันตราย
6.4 ปายบอกทางตามจุดตางๆ
6.5 ปายใหความรูแกนักทองเที่ยว
7. รานคาปลีก ประกอบดวยดัชนียอยจํานวน 5 ดัชนี ไดแก
7.1 ความเหมาะสมทางดานราคา
7.2 ความสะอาดและมาตรฐานสินคา
7.3 จํานวนและความเพียงพอของรานคาปลีก
7.4 การกระจายตัวของรานคาปลีก
7.5 ความเหมาะสมดานการบริการ
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8. ระบบไฟฟา ประกอบดวยดัชนียอยจํานวน 2 ดัชนี ไดแก
8.1 การเขาถึงของระบบไฟฟา
8.2 ความสวางบริเวณทางเดินและจุดตางๆ ริมน้ํา
9. ระบบน้ําประปา ประกอบดวยดัชนียอยจํานวน 3 ดัชนี ไดแก
9.1 การเขาถึงของระบบน้ําประปา
9.2 ความพอเพียงของน้ําประปา
9.3 จุดบริการของระบบน้ําประปา
10. ระบบรักษาความปลอดภัย ประกอบดวยดัชนียอยจํานวน 4 ดัชนี ไดแก
10.1 ความเพียงพอของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
10.2 การใหบริการของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
10.3 การกระจายตัวของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
10.4 ระบบเตือนภัย เชน สัญญาณเสียง , เสียงตามสาย ฯลฯ
11. ความปลอดภัยในการทองเที่ยว ประกอบดวยดัชนียอ ยจํานวน 4 ดัชนี ไดแก
11.1 ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัย ฯลฯ
11.2 ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
11.3 ปลอดภัยจากอาชญากรรม
11.4 ปลอดภัยจากโรคระบาด
เกณฑประเมินคุณภาพสิง่ อํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวตลาดน้ํา
การประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวตลาดน้ํา พิจารณาจากระดับ
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอสิ่งอํานวยความสะดวกจํานวน 11 ดาน ไดแก ดานรานอาหาร
ดานรานขายสินคาที่ระลึก ดานความสามารถในการเขาถึง ดานหองน้ํา-หองสุขา ดานศูนยบริการ
การทองเที่ยว ดานปายสื่อความหมาย ดานรานคาปลีก ดานระบบไฟฟา ดานระบบน้ําประปา
ดานระบบรักษาความปลอดภัย และดานความปลอดภัยในการทองเที่ยว ผลรวมของคาคะแนนที่ได
จะนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวตลาดน้ํา
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เกณฑประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวตลาดน้ํา
ระดับชั้นคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวก
1
2
3
4

คะแนน
44 – 55
33 – 43
22 – 32
11 – 21

คุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวก
คุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกดีมาก
คุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกดี
คุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกพอใช
คุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวก
ควรปรับปรุง

ผูวิจัยประยุกตใชดัชนีการประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเทีย่ ว
ตลาดน้ําที่ได กับตลาดน้ํา 2 แหง คือ ตลาดน้าํ ดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และตลาดน้าํ อัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใชแบบสอบถามเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพื่อการทองที่ยวตลาดน้ํา บริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวกจํานวน 183 ชุด และ ตลาดน้ํา
อัมพวาจํานวน 201 ชุด ผลการศึกษาสามารถอธิบายไดดังนี้
ขอมูลของกลุม ตัวอยาง
จากการศึก ษาขอ มูล ทั่ว ไปของกลุม ตัว อยา งนักเที่ยวที่เ ดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวกจํานวน 183 คน และตลาดน้ําอัมพวาจํานวน 201 คน ผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางบริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวก และตลาดน้ําอัมพวา
ปจจัยสวนบุคคล
1.เพศ
ชาย
หญิง

ตลาดน้ําดําเนินสะดวก
จํานวน (คน)
รอยละ
81
102

44.26
55.74

ตลาดน้ําอัมพวา
จํานวน (คน)
รอยละ
90
111

44.78
55.22

44
ตารางที่ 3 (ตอ)
ปจจัยสวนบุคคล

ตลาดน้ําดําเนินสะดวก
จํานวน (คน)
รอยละ

ตลาดน้ําอัมพวา
จํานวน (คน)
รอยละ

2.อายุ
ต่ํากวา 20 ป
20 – 29 ป
30 – 39 ป
40 – 49 ป
50 – 59 ป
60 ปขึ้นไป

21
42
43
38
23
16

11.48
22.95
23.50
20.76
12.57
8.74

19
50
40
48
30
14

9.45
24.88
19.90
23.88
14.93
6.97

3.สถานภาพ
โสด
สมรส
หยาราง
หมาย

68
82
18
15

37.16
44.80
9.84
8.20

88
78
20
15

43.78
38.81
9.95
7.46

4.ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

8
31
28
84
32

4.37
16.94
15.30
45.90
17.49

6
23
29
111
32

2.99
11.44
14.43
55.22
15.92

5.อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
ขาราชการ/พนักงาน รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย
พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน
อื่นๆ โปรดระบุ........

41
45
38
47
12

22.40
29.51
20.77
25.68
6.56

52
45
42
49
13

25.87
22.39
20.90
24.38
6.47
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ตารางที่ 3 (ตอ)
ปจจัยสวนบุคคล
6.รายไดตอเดือน
ต่ํากวา 5,000 บาท
5,000 – 9,999 บาท
10,000 – 14,999 บาท
15,000 – 19,999 บาท
20,000 – 24,999 บาท
25,000 บาทขึ้นไป
7.วัตถุประสงคหลักของทานในการ
เดินทางมาทองเที่ยวในครั้งนี้คือ
สิ่งใด
พักผอน
ไมมีวัตถุประสงคหลักเปนเพียงเสนทางผานเทานั้น
ประชุมสัมมนา
ธุรกิจ/การคา
อื่นๆ โปรดระบุ ........
8.การเดินทางมาทองเที่ยวในครั้งนี้
ทานมีผูรวมเดินทางเทาใด
1 – 2 คน
3 – 4 คน
5 – 6 คน
7 คนขึ้นไป
9.ท า นเคยเดิ น ทางมาท อ งเที่ ย ว
ตลาดน้ําแหงนี้กี่ครั้ง (รวมครั้งนี้)
ครั้งแรก
2 – 4 ครั้ง
5 – 7 ครั้ง
7 ครั้งขึ้นไป

ตลาดน้ําดําเนินสะดวก
จํานวน (คน)
รอยละ

ตลาดน้ําอัมพวา
จํานวน (คน)
รอยละ

12
21
39
41
37
33

6.56
11.48
21.31
22.40
20.22
18.03

19
21
43
48
39
31

9.45
10.45
21.39
23.88
19.40
15.42

139
3

75.96
1.64

156
17

77.61
8.46

19
12
0

10.38
6.56
0.00

7
21
0

3.48
10.45
0.00

72
58
42
11

39.44
31.69
22.95
6.01

76
57
55
13

37.81
28.36
27.36
6.47

81
62
26
14

44.26
33.88
14.21
7.65

81
76
29
15

40.30
37.81
14.43
7.46
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ตารางที่ 3 (ตอ)
ปจจัยสวนบุคคล
10.การเดินทางมาทองเที่ยวในครั้ง
นี้ทานเดินทางมาในลักษณะใด
มาคนเดียว
มากับครอบครัว
มากับกลุมเพื่อน
มากับที่ทํางาน
มากับกลุมทัวร/บริษัทนําเที่ยว
อื่นๆ โปรดระบุ ........
11.ที่อยูปจจุบันของทานอยูที่
ภาคใด
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันตก
ภาคใต
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตลาดน้ําดําเนินสะดวก
จํานวน (คน)
รอยละ

ตลาดน้ําอัมพวา
จํานวน (คน)
รอยละ

4
55
63
20
41
0

2.19
30.05
34.43
10.93
22.40
0.00

3
71
84
19
24
0

1.49
35.32
41.79
9.45
11.94
0.00

15
39
40
21
19
33

8.20
21.31
21.86
11.48
10.38
18.03

7
68
34
27
32
33

3.48
33.83
16.92
13.43
15.92
16.42

จากตารางที่ 3 สามารถอธิบายไดวา
เพศ ของกลุมตัว อย างนัก ท อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางมาท อ งเที่ ย วตลาดน้ํา ดํา เนิ น สะดวก
เปนเพศชาย จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 44.26 และเพศหญิง จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ
55.74 สวนกลุม ตัวอยางนักทองเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาทองเทีย่ วตลาดน้ําอัมพวา เปนเพศชาย จํานวน 90 คน
คิดเปนรอยละ 44.78 และเพศหญิง จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 55.22
อายุ ของกลุมตัว อย า งนั ก ท อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางมาท อ งเที่ ย วตลาดน้ํา ดํา เนิ น สะดวก
อายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 11.48 อายุ 20 – 29 ป จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ
22.95 อายุ 30 – 39 ป จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 23.50 อายุ 40 – 49 ป จํานวน 38 คน คิดเปน
รอยละ 20.76 อายุ 50 – 59 จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 12.57 และ อายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 16 คน
คิดเปนรอยละ 8.74 สวนกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวทีเ่ ดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําอัมพวา อายุต่ํากวา
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20 ป จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 9.45 อายุ 20 – 29 ป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 24.88 อายุ
30 – 39 ป จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 19.90 อายุ 40 – 49 ป จํานวน 48 คน คิดเปน รอยละ
23.88 อายุ 50 – 59 จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 14.93 และ อายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 14 คน
คิดเปนรอยละ 6.97
สถานภาพ ของกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวก
มีสถานภาพโสด จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 37.16 สมรส จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 44.80
หยาราง จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 9.84 และ หมาย จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 8.20 สวนกลุม
ตัวอยางนักทองเที่ยวทีเ่ ดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําอัมพวา มีสถานภาพโสด จํานวน 88 คน คิดเปน
รอยละ 43.78 สมรส จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 38.81 หยาราง จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ
9.95 และ หมาย จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 7.46
ระดับการศึกษา ของกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวก
อยูในระดับประถมศึกษา จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 4.37 มัธยมศึกษา จํานวน 31 คน คิดเปน
รอยละ 16.94 ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 15.30 ปริญญาตรี จํานวน
84 คน คิดเปนรอยละ 45.90 และ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 17.49 สวนกลุม
ตัวอยางนักทองเที่ยวทีเ่ ดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําอัมพวา อยูในระดับประถมศึกษา จํานวน 6 คน
คิดเปนรอยละ 2.99 มัธยมศึกษา จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 11.44 ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา
จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 14.43 ปริญญาตรี จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 55.22 และ สูงกวา
ปริญญาตรี จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 15.92
อาชีพ ของกลุมตัวอยางนั ก ท อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางมาท อ งเที่ ย วตลาดน้ําดําเนินสะดวก
เปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 22.40 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 29.51 ธุรกิจสวนตัว/คาขาย จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 20.77
พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 25.68 และ อาชีพอื่นๆ จํานวน 12 คน
คิดเปนรอยละ 6.56 สวนกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวทีเ่ ดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําอัมพวา เปนนักเรียน/
นักศึกษา จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 25.87 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 45 คน คิดเปน
รอยละ 22.39 ธุรกิจสวนตัว/คาขาย จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 20.90 พนักงาน/ลูกจาง
บริษัทเอกชน จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 24.38 และ อาชีพอื่นๆ จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 6.47
รายได ของกลุมตัวอย า งนั ก ท อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางมาท อ งเที่ ย วตลาดน้ํา ดํา เนิ น สะดวก
รายไดต่ํากวา 5,000 บาท จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 6.56 รายได 5,000 – 9,999 บาท จํานวน
21 คน คิดเปนรอยละ 11.48 รายได 10,000 – 14,999 บาท จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 21.31
รายได 15,000 – 19,999 บาท จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 22.40 รายได 20,000 – 24,999 บาท
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จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 20.22 และ รายได 25,000 บาทขึ้นไป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ
18.03 สวนกลุมตัวอยางนักทองเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําอัมพวา รายไดตา่ํ กวา 5,000 บาท
จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 9.45 รายได 5,000 – 9,999 บาท จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 10.45
รายได 10,000 – 14,999 บาท จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 21.39 รายได 15,000 – 19,999 บาท
จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 23.88 รายได 20,000 – 24,999 บาท จํานวน 39 คน คิดเปน รอยละ
19.40 และ รายได 25,000 บาทขึ้นไป จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 15.42
วัตถุประสงคหลักในการเดินทางมาทองเที่ยว ของกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่เดินทาง
มาทองเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวก พบวาเดินทางมาเพื่อ พักผอน จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ
75.96 ไมมีวัตถุประสงคหลักเปนเพียงเสนทางผานเทานั้น จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.64
ประชุมสัมมนา จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 10.38 และ ธุรกิจ/การคา จํานวน 12 คน คิดเปน
รอยละ 6.56 สวนกลุมตัวอยางนักทองเทีย่ วที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําอัมพวา พบวาเดินทางมา
เพื่อพักผอน จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 77.61 ไมมีวัตถุประสงคหลักเปนเพียงเสนทางผาน
เทานั้น จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 8.46 ประชุมสัมมนา จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 3.48
และ ธุรกิจ/การคา จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 10.45
จํานวนผูรวมเดินทาง ของกลุมตัว อยา งนัก ท อ งเที่ ย วที่เ ดิน ทางมาทอ งเที่ย วตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวก พบวา ผูรว มเดินทาง 1 – 2 คน จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 39.44 ผูรวมเดินทาง 3 – 4
คน จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 31.69 ผูรวมเดินทาง 5 – 6 คน จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ
22.95 และ ผูรวมเดินทาง 7 คนขึ้นไป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 6.01 สวนกลุมตัวอยาง
นักทองเที่ยวทีเ่ ดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้าํ อัมพวา พบวา ผูรวมเดินทาง 1 – 2 คน จํานวน 76 คน
คิดเปนรอยละ 37.81 ผูรวมเดินทาง 3 – 4 คน จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 28.36 ผูรวมเดินทาง
5 – 6 คน จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 27.36 และ ผูรวมเดินทาง 7 คนขึ้นไป จํานวน 13 คน
คิดเปนรอยละ 6.47
จํานวนในการเดินทางมาทองเที่ยว ของกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยว
ตลาดน้ําดําเนินสะดวก พบวาเดินทางมาทองเที่ยวครั้งแรก จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 44.26
เดินทางมาทองเที่ยว 2 – 4 ครั้ง จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 33.88 เดินทางมาทองเที่ยว 5 – 7 ครั้ง
จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 14.21 และ เดินทางมาทองเที่ยว 7 ครั้งขึ้นไป จํานวน 14 คน คิดเปน
รอยละ 7.65 สวนกลุมตัวอยางนักทองเทีย่ วที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําอัมพวา พบวาเดินทางมา
ทองเที่ยวครั้งแรก จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 40.30 เดินทางมาทองเที่ยว 2 – 4 ครั้ง จํานวน
76 คน คิดเปนรอยละ 37.81 เดินทางมาทองเที่ยว 5 – 7 ครั้ง จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 14.43
และ เดินทางมาทองเที่ยว 7 ครั้งขึ้นไป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 7.46
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ลัก ษณะของการเดิ น ทางมาทองเที่ยว ของกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ เ ดิ น ทางมา
ทองเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวก พบวา มาคนเดียว จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.19 มากับ
ครอบครัว จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 30.05 มากับกลุมเพื่อน จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ
34.43 มากับที่ทํางาน จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 10.93 และมากับกลุมทัวร/บริษัทนําเที่ยว
จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 22.40 สวนกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวทีเ่ ดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้าํ
อัมพวา พบวา มาคนเดียว จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.49 มากับครอบครัว จํานวน 71 คน คิดเปน
รอยละ 35.32 มากับกลุมเพื่อน จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 41.79 มากับที่ทํางาน จํานวน 19 คน
คิดเปนรอยละ 9.45 และมากับกลุมทัวร/บริษัทนําเทีย่ ว จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 11.94
ภูมิลําเนา ของกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวก
พบวา ภาคเหนือ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 8.20 ภาคกลาง จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 21.31
ภาคตะวันตก จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 21.86 ภาคใต จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 11.48
ภาคตะวันออก จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 10.38 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 33 คน
คิดเปนรอยละ 18.03 สวนกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําอัมพวา พบวา
ภาคเหนือ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 3.48 ภาคกลาง จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 33.83
ภาคตะวันตก จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 16.92 ภาคใต จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 13.43
ภาคตะวันออก จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 15.92 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 33 คน
คิดเปนรอยละ 16.42
สวนที่ 2 การประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวตลาดน้ํา บริเวณตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และตลาดน้าํ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
จากการศึ ก ษาคุณ ภาพสิ่ งอํา นวยเพื่อ การท อ งเที่ ย วตลาดน้ํา โดยพิจารณาจากระดับ
ความพึงพอใจของนักทองเทีย่ วที่มีตอสิ่งอํานวยความสะดวก จํานวน 11 ดาน ไดแก ดานรานอาหาร
ดานรานขายสินคาที่ระลึก ดานความสามารถในการเขาถึง ดานหองน้ํา-หองสุขา ดานศูนยบริการ
การทองเที่ยว ดานปายสื่อความหมาย ดานรานคาปลีก ดานระบบไฟฟา ดานระบบน้ําประปา
ดานระบบรักษาความปลอดภัย และดานความปลอดภัยในการทองเที่ยว โดยการเก็บแบบสอบถาม
จากนักทองเทีย่ วที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวก จํานวน 183 ชุด และตลาดน้ําอัมพวา
จํานวน 201 ชุด ผลการศึกษาพบวา
ดานที่ 1 รานอาหาร กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําดําเนิน
สะดวกมีความพึงพอใจดานรานอาหาร เฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 และ
หากพิจารณาตามรายดานพบวา จํานวน/ความเพียงพอของรานอาหาร ราคาของอาหาร การกระจาย
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ตัวของรานอาหาร และรสชาติ/ความอรอยของอาหาร อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลีย่ เทากับ 3.93
3.85 3.85 และ 3.42 ตามลําดับ อีกทั้งความหลากหลายของประเภทรานอาหาร ความสะอาดและ
คุณภาพของอาหาร อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.37 และ 3.34 ตามลําดับ สวน
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้าํ อัมพวามีความพึงพอใจ ดานรานอาหาร
เฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 และหากพิจารณาตามรายดานพบวา
การกระจายตัวของรานอาหาร จํานวน/ความเพียงพอของรานอาหาร ราคาของอาหาร ความสะอาด
และคุณภาพของอาหาร อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 3.91 3.86 และ 3.45 ตามลําดับ
สวนความหลากหลายของประเภทรานอาหาร และรสชาติ/ ความอรอยของอาหาร อยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.30 และ 3.23 ตามลําดับ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเทีย่ วตลาดน้ํา ดานรานอาหาร
บริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวก และ ตลาดน้ําอัมพวา

ดานรานอาหาร
ราคาของอาหาร
จํานวน/ความ
เพียงพอของ
รานอาหาร
ความสะอาดและ
คุณภาพของอาหาร
รสชาติ/ความอรอย
ของอาหาร
การกระจายตัวของ
รานอาหาร
ความหลากหลายของ
ประเภทรานอาหาร
x

ตลาดน้ําดําเนินสะดวก
ระดับความ
S.D
x
พึงพอใจ
3.85
0.86
มาก

3.86

3.93

0.67

มาก

3.91

0.67

มาก

3.34

0.97

ปานกลาง

3.45

0.84

มาก

3.42

0.90

มาก

3.23

0.81

ปานกลาง

3.85

0.92

มาก

4.02

0.64

มาก

3.37

0.89

ปานกลาง

3.30

0.83

ปานกลาง

มาก

3.63

3.63

x

ตลาดน้ําอัมพวา
ระดับความ
S.D
พึงพอใจ
0.86
มาก

มาก
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ดานที่ 2 รานขายสินคาที่ระลึก กลุมตัวอยางนักทองเทีย่ วที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจดานรานขายสินคาที่ระลึก เฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.54 และหากพิจารณาตามรายดานพบวา การกระจายตัวของรานขายสินคาที่ระลึก
จํานวน/ความเพียงพอของรานขายสินคาที่ระลึก คุณภาพและมาตรฐานของสินคาที่ระลึก และ
ความหลากหลายของสินคาที่ระลึก อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 3.60 3.54 และ 3.42
ตามลําดับ อีกทั้งราคาของสินคาที่ระลึก อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40 สวน
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําอัมพวามีความพึงพอใจ ดานรานขายสินคา
ที่ระลึก เฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56 และหากพิจารณาตามรายดาน
พบวา จํานวน/ความเพียงพอของรานขายสินคาที่ระลึก การกระจายตัวของรานขายสินคาที่ระลึก
ความหลากหลายของสินคาที่ระลึก และราคาของสินคาที่ระลึก อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.89 3.59 3.55 และ 3.42 ตามลําดับ สวนคุณภาพและมาตรฐานของสินคาที่ระลึก อยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35 ตามลําดับ ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเทีย่ วตลาดน้ําดานรานขายสินคา
ที่ระลึก บริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวก และ ตลาดน้ําอัมพวา
ดานรานขายสินคาที่
ระลึก
ราคาของสินคาที่ระลึก
จํานวน/ความเพียงพอ
ของรานขายสินคา
ที่ระลึก
ความหลากหลายของ
สินคาที่ระลึก
คุณภาพและมาตรฐาน
ของสินคาที่ระลึก
การกระจายตั ว ของ
รานขายสินคาที่ระลึก
x

ตลาดน้ําดําเนินสะดวก
ระดับความ
S.D
x
พึงพอใจ
3.40
0.97
ปานกลาง

x

S.D

3.42

0.98

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก

3.60

0.88

มาก

3.89

0.69

มาก

3.42

0.89

มาก

3.55

0.72

มาก

3.54

0.95

มาก

3.35

0.93

ปานกลาง

3.73

0.81

มาก

3.59

0.73

มาก

มาก

3.56

3.54

ตลาดน้ําอัมพวา

มาก
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ดานที่ 3 ความสามารถในการเขาถึง กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวทีเ่ ดินทางมาทองเที่ยว
ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจดานความสามารถในการเขาถึง เฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ มาก
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 และหากพิจารณาตามรายดานพบวา การเขาถึงแหลงทองเที่ยว (ระยะทาง
จากที่จอดรถถึงตลาดน้ํา) อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 ความปลอดภัยของเสนทาง
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 ความพอเพียงของสถานที่จอดรถ อยูในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 มีระบบการขนสงที่หลากหลาย อยูใ นระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74
ความหลากหลายของเสนทางการเขาถึง อยูใ นระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 และความสะดวก
ในการเรียกใชรถโดยสารสาธารณะ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 ตามลําดับ สวนกลุม
ตัวอยางนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําอัมพวามีความพึงพอใจ ดานความสามารถ
ในการเขาถึง เฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 และหากพิจารณาตามรายดาน
พบวา ความพอเพียงของสถานที่จอดรถ ความสะดวกในการเรียกใชรถโดยสารสาธารณะ มีระบบ
การขนสงที่หลากหลาย และการเขาถึงแหลงทองเที่ยว (ระยะทางจากที่จอดรถถึงตลาดน้ํา) อยูใ น
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 3.66 3.60 และ 3.53 ตามลําดับ สวนความปลอดภัยของ
เสนทาง และความหลากหลายของเสนทางการเขาถึง อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.12 และ 3.10 ตามลําดับ ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 การประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวตลาดน้ํา ดานความสามารถ
ในการเขาถึง บริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวก และ ตลาดน้ําอัมพวา
ดานความสามารถใน
การเขาถึง
ความหลากหลายของ
เสนทางการเขาถึง
ความปลอดภั ย ของ
เสนทาง
ความพอเพี ย งของ
สถานที่จอดรถ
มี ร ะบบการขนส ง ที่
หลากหลาย

ตลาดน้ําดําเนินสะดวก
ระดับความ
S.D
x
พึงพอใจ

ตลาดน้ําอัมพวา
x

S.D

ระดับความ
พึงพอใจ

3.67

0.96

มาก

3.10

0.82

ปานกลาง

3.84

0.96

มาก

3.12

0.88

ปานกลาง

3.78

0.78

มาก

3.68

0.71

มาก

3.74

0.79

มาก

3.60

0.79

มาก
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ตารางที่ 6 (ตอ)
ดานความสามารถใน
การเขาถึง
การเขาถึงแหลง
ทองเที่ยว (ระยะทางจาก
ที่จอดรถถึงตลาดน้ํา)
ความสะดวกในการ
เรียกใชรถโดยสาร
สาธารณะ
x

ตลาดน้ําดําเนินสะดวก
ระดับความ
S.D
x
พึงพอใจ

ตลาดน้ําอัมพวา
x

S.D

ระดับความ
พึงพอใจ

4.05

0.64

มาก

3.53

0.89

มาก

3.50

0.916

มาก

3.66

0.70

มาก

มาก

3.45

3.76

มาก

ดานที่ 4 หองน้ํา – หองสุขา กลุมตัวอยางนักทองเทีย่ วที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวก มีความพึงพอใจดานหองน้าํ - หองสุขา เฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.14 และหากพิจารณาตามรายดานพบวา คาบริการที่เหมาะสมของหองน้ํา –
หองสุขา และความเพียงพอของหองน้ํา – หองสุขา อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 และ
3.74 ตามลําดับ สวนความปลอดภัยของหองน้ํา – หองสุขา และความสะอาดของหองน้าํ –
หองสุขา อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.92 และ 2.88 ตามลําดับ อีกทั้งการกระจาย
ตัวของหองน้าํ – หองสุขา อยูในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.38 สวนกลุมตัวอยาง
นักทองเที่ยวทีเ่ ดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้าํ อัมพวามีความพึงพอใจดานหองน้ํา - หองสุขา เฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.63 และหากพิจารณาตามรายดานพบวา
คาบริการที่เหมาะสมของหองน้ํา – หองสุขา อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.34
สวนความสะอาดของหองน้าํ – หองสุขา ความปลอดภัยของหองน้ํา – หองสุขา การกระจายตัว
ของหองน้ํา – หองสุขา และความเพียงพอของหองน้าํ – หองสุขา อยูในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.58 2.53 2.50 และ 2.22 ตามลําดับ ดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 การประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวตลาดน้ํา ดานหองน้ํา –
หองสุขา บริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวก และตลาดน้ําอัมพวา

ดานหองน้ํา – หอง
สุขา
ความเพียงพอของ
หองน้ํา – หองสุขา
ความปลอดภัยของ
หองน้ํา – หองสุขา
ความสะอาดของ
หองน้ํา – หองสุขา
การกระจายตัวของ
หองน้ํา – หองสุขา
คาบริการที่
เหมาะสมของ
หองน้ํา – หองสุขา
x

ตลาดน้าํ ดําเนินสะดวก
ระดับ
S.D
ความพึง
x
พอใจ

ตลาดน้าํ อัมพวา
x

S.D

ระดับความ
พึงพอใจ

3.74

0.89

มาก

2.22

0.76

นอย

2.92

0.94

ปานกลาง

2.53

0.79

นอย

2.88

0.98

ปานกลาง

2.58

0.81

นอย

2.38

0.98

นอย

2.50

0.90

นอย

3.77

0.90

มาก

3.34

0.73

ปานกลาง

ปานกลาง

2.63

3.14

ปานกลาง

ดานที่ 5 ศูนยบริการการทองเที่ยว กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวก มีความพึงพอใจดานศูนยบริการการทองเที่ยว เฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับนอย โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.38 และหากพิจารณาตามรายดานพบวา การบริการ/ใหขอมูลของเจาหนาที่ อยูใ น
ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.67 อีกทั้งความเพียงพอของจุดใหบริการ และการกระจายตัว
ของศูนยบริการการทองเที่ยว อยูในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.28 และ 2.19 ตามลําดับ สวน
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําอัมพวา มีความพึงพอใจดานศูนยบริการ
การทองเทีย่ ว เฉลี่ยโดยรวมอยูใ นระดับนอย โดยมีคา เฉลีย่ เทากับ 2.38 และหากพิจารณาตามรายดาน
พบวา การกระจายตัวของศูนยบริการการทองเที่ยว อยูใ นระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.44
ความเพียงพอของจุดใหบริการ อยูในระดับ 2.41 และการบริการ/ใหขอมูลของเจาหนาที่ อยูใ น
ระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.28 ตามลําดับ ดังตารางที่ 8

55
ตารางที่ 8 การประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเทีย่ วตลาดน้ํา ดานศูนยบริการ
การทองเที่ยว บริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวก และตลาดน้ําอัมพวา

ดานศูนยบริการการ
ทองเที่ยว
ความเพียงพอของจุด
ใหบริการ
การบริการ/ใหขอมูล
ของเจาหนาที่
การกระจายตัวของ
ศูนยบริการการ
ทองเที่ยว
x

ตลาดน้าํ ดําเนินสะดวก
ระดับ
S.D
ความพึง
x
พอใจ

ตลาดน้าํ อัมพวา
x

S.D

ระดับความ
พึงพอใจ

2.28

0.96

นอย

2.41

0.87

นอย

2.67

0.97

ปานกลาง

2.28

0.81

นอย

2.19

0.94

นอย

2.44

0.99

นอย

นอย

2.38

2.38

นอย

ดานที่ 6 ปายสื่อความหมาย กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจดานปายสื่อความหมาย เฉลี่ยโดยรวมอยูใ นระดับนอย โดยมีคาเฉลีย่
เทากับ 2.33 และหากพิจารณาตามรายดานพบวา ความชัดเจนของปาย อยูใ นระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.03 อีกทั้งจํานวนของปายสื่อความหมาย ปายบอกทางตามจุดตางๆ ปายใหความรู
แกนักทองเที่ยว และปายเตือนจุดที่อันตราย อยูในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.38 2.17 2.04 และ
2.01 ตามลําดับ สวนกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําอัมพวา มีความพึงพอใจ
ดานปายสื่อความหมาย เฉลีย่ โดยรวมอยูใ นระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.37 และหากพิจารณา
ตามรายดานพบวา ความชัดเจนของปาย อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.15 สวน
จํานวนของปายสื่อความหมาย ปายบอกทางตามจุดตางๆ ปายใหความรู แกนักทองเที่ยว และปายเตือน
จุดที่อันตราย อยูในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.40 2.15 2.09 และ 2.04 ตามลําดับ
ดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 การประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวตลาดน้ํา ดานปายสื่อ
ความหมาย บริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวก และตลาดน้ําอัมพวา

ดานปายสื่อความหมาย
ความชัดเจนของปาย
จํานวนของปายสื่อ
ความหมาย
ปายเตือนจุดที่อันตราย
ปายบอกทางตามจุด
ตางๆ
ปายใหความรูแก
นักทองเที่ยว
x

ตลาดน้ําดําเนินสะดวก
ระดับความ
S.D
x
พึงพอใจ
3.03
0.66
ปานกลาง

3.15

2.38

0.99

นอย

2.40

0.99

นอย

2.01

0.91

นอย

2.04

0.92

นอย

2.17

0.99

นอย

2.15

0.91

นอย

2.04

0.92

นอย

2.09

0.93

นอย

นอย

2.37

2.33

x

ตลาดน้ําอัมพวา
ระดับความ
S.D
พึงพอใจ
0.86
ปานกลาง

นอย

ดานที่ 7 รานคาปลีก กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเทีย่ วตลาดน้าํ ดําเนินสะดวก
มีความพึงพอใจดานรานคาปลีก เฉลี่ยโดยรวมอยูใ นระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 และหาก
พิจารณาตามรายดานพบวา จํานวน/ความเพียงพอของรานคาปลีก อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.84 ความเหมาะสมทางดานราคา อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 ความสะอาด
และมาตรฐานสินคา อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 การกระจายตัวของรานคาปลีก อยู
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 และความเหมาะสมดานการบริการอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.68 ตามลําดับ สวนกลุม ตัวอยางนักทองเทีย่ วที่เดินทางมาทองเทีย่ วตลาดน้ําอัมพวา
มีความพึงพอใจดานรานคาปลีก เฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 และ
หากพิจารณาตามรายดานพบวา การกระจายตัวของรานคาปลีก อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.22 สวนความเหมาะสมทางดานราคา จํานวน/ความเพียงพอของรานคาปลีก ความเหมาะสม
ดานการบริการ ความสะอาดและมาตรฐานสินคา อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 3.80
3.70 และ 3.48 ตามลําดับ ดังตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 การประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเทีย่ วตลาดน้ํา ดานรานคาปลีก
บริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวก และตลาดน้ําอัมพวา

ดานรานคาปลีก
ความเหมาะสมทางดาน
ราคา
ความสะอาดและ
มาตรฐานสินคา
จํานวน/ความเพียงพอ
ของรานคาปลีก
การกระจายตัวของ
รานคาปลีก
ความเหมาะสมดานการ
บริการ
x

ตลาดน้ําดําเนินสะดวก
ระดับความ
S.D
x
พึงพอใจ

x

ตลาดน้ําอัมพวา
ระดับความ
S.D
พึงพอใจ

3.82

0.96

มาก

3.85

0.89

มาก

3.81

0.83

มาก

3.48

0.90

มาก

3.84

0.78

มาก

3.80

0.85

มาก

3.80

0.77

มาก

4.22

0.71

มากที่สุด

3.68

0.89

มาก

3.70

0.76

มาก

มาก

3.81

3.79

มาก

ดานที่ 8 ระบบไฟฟา กลุมตัวอยางนักทองเทีย่ วที่เดินทางมาทองเทีย่ วตลาดน้ําดําเนินสะดวก
มีความพึงพอใจดานระบบไฟฟา เฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคา เฉลี่ยเทากับ 3.52 และหาก
พิจารณาตามรายดานพบวา การเขาถึงของระบบไฟฟา ความสวางบริเวณทางเดินและจุดตางๆ
ริมน้ํา อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 และ 3.44 ตามลําดับ สวนกลุมตัวอยาง
นักทองเที่ยวทีเ่ ดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้าํ อัมพวามีความพึงพอใจดานระบบไฟฟา เฉลี่ยโดยรวม
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 และหากพิจารณาตามรายดานพบวา การเขาถึงของ
ระบบไฟฟา และความสวางบริเวณทางเดินและจุดตางๆ ริมน้ํา อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.09 และ 3.50 ตามลําดับ ดังตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 การประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเทีย่ วตลาดน้ํา ดานระบบไฟฟา
บริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวก และตลาดน้ําอัมพวา

ดานระบบไฟฟา
การเขาถึงของ
ระบบไฟฟา
ความสวางบริเวณ
ทางเดินและจุด
ตางๆริมน้ํา
x

ตลาดน้าํ ดําเนินสะดวก
ระดับ
S.D
ความพึง
x
พอใจ

ตลาดน้าํ อัมพวา
x

S.D

ระดับความ
พึงพอใจ

3.59

0.88

มาก

4.09

0.82

มาก

3.44

0.88

มาก

3.50

0.96

มาก

มาก

3.80

3.52

มาก

ดานที่ 9 ระบบน้ําประปา กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวทีเ่ ดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้าํ ดําเนิน
สะดวกมีความพึงพอใจดานระบบน้ําประปา เฉลีย่ โดยรวมอยูใ นระดับมาก โดยมีคาเฉลีย่ เทากับ 3.42
และหากพิจารณาตามรายดานพบวา ความพอเพียงของน้ําประปา อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.96 อีกทั้งการเขาถึงของระบบน้ําประปา และจุดบริการของระบบน้ําประปา อยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.33 และ 2.98 ตามลําดับ สวนกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวทีเ่ ดินทาง
มาทองเทีย่ วตลาดน้าํ อัมพวามีความพึงพอใจดานระบบน้าํ ประปา เฉลี่ยโดยรวมอยูใ นระดับปานกลาง
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.96 และหากพิจารณาตามรายดานพบวา ความพอเพียงของน้ําประปา อยูใ น
ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.14 การเขาถึงของระบบน้ําประปา อยูใ นระดับปานกลาง
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.05 และจุดบริการของระบบน้ําประปา อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.68 ตามลําดับดังตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 การประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเทีย่ วตลาดน้ํา ดานระบบ
น้ําประปา บริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวก และตลาดน้ําอัมพวา

ดานระบบ
น้ําประปา
การเขาถึงของ
ระบบน้ําประปา
ความพอเพียงของ
น้ําประปา
จุดบริการของ
ระบบน้ําประปา
x

ตลาดน้าํ ดําเนินสะดวก
ระดับ
S.D
ความพึง
x
พอใจ

ตลาดน้าํ อัมพวา
x

S.D

ระดับ
ความพึง
พอใจ

3.33

0.90

ปานกลาง

3.05

0.90

ปานกลาง

3.96

0.99

มาก

3.14

0.80

ปานกลาง

2.98

0.91

ปานกลาง

2.68

0.80

ปานกลาง

มาก

2.96

3.42

ปานกลาง

ดานที่ 10 ระบบรักษาความปลอดภัย กลุม ตัวอยางนักทองเที่ยวทีเ่ ดินทางมาทองเที่ยว
ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจดานระบบรักษาความปลอดภัย เฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.63 และหากพิจารณาตามรายดานพบวา ระบบเตือนภัย เชน
สัญญาณเสียง, เสียงตามสาย ฯลฯ ความเพียงพอของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยและการใหบริการ
ของเจาหนาทีร่ ักษาความปลอดภัย อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.88 2.78 และ 2.72
ตามลําดับ อีกทั้งการกระจายตัวของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยอยูใ นระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.14 สวนกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําอัมพวามีความพึงพอใจ
ดานระบบรักษาความปลอดภัย เฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.34 และหาก
พิจารณาตามรายดานพบวา ระบบเตือนภัย เชน สัญญาณเสียง, เสียงตามสาย ฯลฯ อยูในระดับ ปานกลาง
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.65 สวนความเพียงพอของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย การกระจายตัวของ
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และการใหบริการของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย อยูใ นระดับนอย
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.55 2.10 และ 2.07 ตามลําดับ ดังตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 การประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเทีย่ วตลาดน้ํา ดานระบบรักษา
ความปลอดภัย บริเวณตลาดน้าํ ดําเนินสะดวก และตลาดน้าํ อัมพวา
ดานระบบรักษา
ความปลอดภัย
ความเพียงพอของ
เจาหนาที่รกั ษาความ
ปลอดภัย
การใหบริการของ
เจาหนาที่รกั ษาความ
ปลอดภัย
การกระจายตัวของ
เจาหนาที่รกั ษาความ
ปลอดภัย
ระบบเตือนภัย เชน
สัญญาณเสียง, เสียง
ตามสาย ฯลฯ
x

x

ตลาดน้าํ ดําเนินสะดวก
ระดับความ
S.D
พึงพอใจ

x

ตลาดน้าํ อัมพวา
ระดับความ
S.D
พึงพอใจ

2.78

0.83

ปานกลาง

2.55

0.96

นอย

2.72

0.74

ปานกลาง

2.07

0.96

นอย

2.14

0.87

นอย

2.10

0.91

นอย

2.88

0.74

ปานกลาง

2.65

0.93

ปานกลาง

ปานกลาง

2.34

2.63

นอย

ดานที่ 11 ความปลอดภัยในการทองเที่ยว กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่เดินทางมา
ทองเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพึงพอใจดานความปลอดภัยในการทองเที่ยว เฉลี่ยโดยรวม
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 และหากพิจารณาตามรายดานพบวา ความปลอดภัย
จากอุบัติเหตุ ความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัย ฯลฯ และความปลอดภัยจากโรคระบาด
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 3.74 และ 3.60 ตามลําดับ สวนความปลอดภัย
จากอาชญากรรม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.79 สวนกลุมตัวอยางนักทองเที่ยว
ที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้าํ อัมพวามีความพึงพอใจดานความปลอดภัยในการทองเทีย่ ว เฉลีย่ โดยรวม
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลีย่ เทากับ 3.78 และหากพิจารณาตามรายดานพบวา ความปลอดภัยจาก
ภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัย ฯลฯ ความปลอดภัยจาก โรคระบาด และความปลอดภัยจากอุบัตเิ หตุ
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อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 3.99 และ 3.78 ตามลําดับ สวนความปลอดภัยจาก
อาชญากรรม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.21 ดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 การประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพือ่ การทองเทีย่ วตลาดน้ํา ดานความปลอดภัย
ในการทองเที่ยว บริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวก และตลาดน้ําอัมพวา
ดานความปลอดภัย
ในการทองเที่ยว
ปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติ เชน
อุทกภัย ฯลฯ
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ
ปลอดภัยจาก
อาชญากรรม
ปลอดภัยจากโรค
ระบาด
x

x

ตลาดน้าํ ดําเนินสะดวก
ระดับความ
S.D
พึงพอใจ

x

ตลาดน้าํ อัมพวา
ระดับความ
S.D
พึงพอใจ

3.74

0.79

มาก

4.13

0.89

มาก

3.87

0.80

มาก

3.78

0.98

มาก

2.79

0.99

ปานกลาง

3.21

0.91

ปานกลาง

3.60

0.78

มาก

3.99

0.84

มาก

มาก

3.78

3.50

มาก

จากการประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวตลาดน้ํา บริเวณตลาด
น้ําดําเนินสะดวก และตลาดน้ําอัมพวา ผูว ิจัยนําคาเฉลี่ยที่ไดจากระดับความพึงพอใจในแตละดัชนี
มาใหคาคะแนนตามเกณฑการแบงระดับชัน้ ความพึงพอใจ จากนัน้ นําคาคะแนนรวมทีไ่ ดเปรียบเทียบ
กับเกณฑประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวตลาดน้ําตารางที่ 2 พบวา
คุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวก บริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวก และตลาดน้ําอัมพวา อยูในเกณฑดี
(ระดับชั้นที่ 4) โดยมีคาคะแนนเทากับ 37 และ 36 ดังตารางที่ 15
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ตารางที่ 15 การประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเทีย่ วตลาดน้ํา บริเวณตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวก และตลาดน้ําอัมพวา
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายการ
รานอาหาร
รานขายสินคาที่ระลึก
ความสามารถในการเขาถึง
หองน้ํา-หองสุขา
ศูนยบริการนักทองเที่ยว
ปายสื่อความหมาย
รานคาปลีก
ระบบไฟฟา
ระบบน้ําประปา
ระบบรักษาความปลอดภัย
ความปลอดภัยในการทองเที่ยว
คาคะแนนรวม

ตลาดน้าํ ดําเนินสะดวก
คาคะแนน
x
3.63
4
3.54
4
3.76
4
3.14
3
2.38
2
2.33
2
3.79
4
3.52
4
3.42
3
2.63
3
3.50
4
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ตลาดน้าํ อัมพวา
คาคะแนน
x
3.63
4
3.56
4
3.45
4
2.63
3
2.38
2
2.37
2
3.81
4
3.80
4
2.96
3
2.34
2
3.78
4
36

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “การสรางดัชนีการประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยว
ตลาดน้ํา” สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ดัชนีการประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวตลาดน้ํา
จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของ และการพิจารณาโดยผูเชีย่ วชาญ ผูปฏิบัติ
และผูประกอบการเจาของธุรกิจทองเที่ยว ไดแก ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจรานขายสินคาที่ระลึก และ
ธุรกิจรานคาปลีก จํานวน 15 ทาน (รายละเอียด ดังภาคผนวก ก) พบวาดัชนีทใี่ ช ในการประเมิน
คุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวตลาดน้าํ ประกอบดวย 11 ดัชนี ไดแก รานอาหาร
รานขายสินคาที่ระลึก ความสามารถในการเขาถึง หองน้ํา-หองสุขา ศูนยบริการการทองเที่ยว ปาย
สื่อความหมาย รานคาปลีก ระบบไฟฟา ระบบน้ําประปา ระบบรักษาความปลอดภัย และความปลอดภัย
ในการทองเที่ยว โดยใหคะแนนในแตละดัชนีมีคาตั้งแต 1 – 5 คะแนน ตามระดับความพึงพอใจ
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ตามลําดับ อีกทั้งแบงระดับชั้นคุณภาพสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวตลาดน้ําออกเปน 4 ระดับชั้น คือ ระดับชั้นที่ 1 หมายถึง คุณภาพ
สิ่งอํานวยความสะดวกดีมาก ระดับชั้นที่ 2 หมายถึง คุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกดี ระดับชั้นที่ 3
หมายถึง คุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกพอใช และระดับชั้นที่ 4 หมายถึง คุณภาพสิ่งอํานวย
ความสะดวกควรปรับปรุง โดยใหคาคะแนนดังนี้
ระดับชั้นที่ 1 คุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกดีมาก มีคา คะแนน 44 – 55 คะแนน
ระดับชั้นที่ 2 คุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกดี มีคาคะแนน 33 – 43 คะแนน
ระดับชั้นที่ 3 คุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกพอใช มีคาคะแนน 22 – 32 คะแนน
ระดับชั้นที่ 4 คุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกควรปรับปรุง มีคาคะแนน 11 – 21 คะแนน
2. การประเมินคุณภาพสิง่ อํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวตลาดน้ํา
2.1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม บริเวณตลาดน้าํ ดําเนินสะดวก และ
ตลาดน้าํ อัมพวา
จากการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม บริเวณตลาดน้ําดําเนิน
สะดวก พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง ชวงอายุ 30-39 ป สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษาอยูใ นระดับ
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ปริญญาตรี อาชีพพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน รายไดตอ เดือน 15,000-19,999 บาท วัตถุประสงค
หลักในการเดินทางมาทองเที่ยว คือ พักผอน โดยมีผูรวมเดินทางในการทองเที่ยวจํานวน 1-2 คน
ซึ่งสวนใหญเดินทางมาทองเที่ยวเปนครั้งแรก รวมทั้งการเดินทางมาทองเที่ยวเปนลักษณะเดินทาง
มาทองเที่ยวกับกลุมเพื่อน และภูมิลําเนาสวนใหญของนักทองเที่ยว คือ ภาคตะวันตก สวนการวิเคราะห
ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม บริเวณตลาดน้ําอัมพวา พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง
ชวงอายุ 20-29 ป สถานภาพโสด วุฒิการศึกษา อยูในระดับปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา
รายไดตอเดือน 15,000-19,999 บาท วัตถุประสงคหลักในการเดินทางมาทองเที่ยว คือ พักผอน โดย
มีผูรวมเดินทางในการทองเที่ยวจํานวน 1-2 คน ซึ่งสวนใหญเดินทางมาทองเที่ยวเปนครั้งแรก
รวมทั้งการเดินทางมาทองเที่ยวเปนลักษณะเดินทางมาทองเที่ยวกับกลุมเพื่อน และภูมิลําเนาใหญ
ของนักทองเทีย่ ว คือ ภาคกลาง
2.2 การประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวตลาดน้ํา บริเวณ
ตลาดน้าํ ดําเนินสะดวก และ ตลาดน้าํ อัมพวา
จากการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอสิ่งอํานวยความสะดวก
จํานวน 11 ดาน ไดแก ดานรานอาหาร ดานรานขายสินคาที่ระลึก ดานความสามารถในการเขาถึง
ดานหองน้าํ -หองสุขา ดานศูนยบริการการทองเที่ยว ดานปายสื่อความหมาย ดานรานคาปลีก
ดานระบบไฟฟา ดานระบบน้ําประปา ดานระบบรักษาความปลอดภัย และดานความปลอดภัยใน
การทองเที่ยว บริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวก พบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจดานรานอาหาร
ดานรานขายสินคาที่ระลึก ดานความสามารถในการเขาถึง ดานรานคาปลีก ดานระบบไฟฟา และ
ดานความปลอดภัยในการทองเที่ยว อยูในระดับมาก สวนดานหองน้ํา – หองสุขา ดานระบบ
น้ําประปา และดานระบบรักษาความปลอดภัย นักเที่ยวมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
ดานศูนยบริการการทองเที่ยว และดานปายสื่อความหมาย นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจอยูในระดับนอย
สวนการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอสิ่งอํานวยความสะดวก บริเวณตลาดน้ํา
อัมพวา พบวา นักทองเทีย่ วมีความพึงพอใจดานรานอาหาร ดานรานขายสินคาที่ระลึก ดานความสามารถ
ในการเขาถึง ดานรานคาปลีก ดานระบบไฟฟา และดานความปลอดภัยในการทองเที่ยว อยูใน
ระดับมาก สวนดานหองน้ํา – หองสุขา และดานระบบน้ําประปา นักเที่ยวมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับปานกลาง ดานศูนยบริการการทองเที่ยว ดานปายสื่อความหมาย และดานระบบรักษา
ความปลอดภัย นักทองเทีย่ วมีความพึงพอใจอยูใ นระดับนอย ซึ่งเมือ่ นํามาใหคะแนนเพื่อประเมิน
คุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพือ่ การทองเทีย่ วตลาดน้ํา พบวา ตลาดน้ําดําเนินสะดวก และตลาดน้ํา
อัมพวา อยูใ นเกณฑดี (ระดับชั้นที่ 4) โดยมีคาคะแนนเทากับ 37 และ 36 ตามลําดับ
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การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาขางตน สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
คุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวก บริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวก อยูใ นเกณฑดี (ระดับชัน้
ที่ 4) โดยมีคาคะแนนเทากับ 37 คะแนน ซึ่งมีคาคะแนนมากที่สุด สาเหตุอาจเปนเพราะตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวกเปนตลาดน้ําที่เกิดขึ้นกอนตลาดน้ําอัมพวา ทําใหองคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของ
อาจจะมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวกมากกวา
ตลาดน้ําอัมพวา เชน การเขาถึงแหลงทองเที่ยว (ระยะทางจากที่จอดรถถึงตลาดน้ํา) ความเพียงพอ
ของสถานที่จอดรถ ความเพียงพอของหองน้ํา - หองสุขา เปนตน แตอยางไรก็ตามตลาดน้ําดําเนิน
สะดวกยังมีสิ่งที่ควรปรับปรุงที่สําคัญคือ ปายเตือนจุดที่อันตราย ปายใหความรูแกนักทองเที่ยว
การกระจายตัวของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ปายบอกทางตามจุดตางๆ การกระจายตัวของ
ศูนยบริการการทองเที่ยว ความพอเพียงของจุดใหบริการศูนยบริการการทองเที่ยวการกระจายตัว
ของหองน้ํา – หองสุขา และจํานวนของปายสื่อความหมาย สวนคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวก
บริเวณตลาดน้าํ อัมพวา อยูในเกณฑดี (ระดับชั้นที่ 4) เชนเดียวกัน โดยมีคาคะแนนเทากับ 36 ซึ่งมี
คะแนนนอยกวาตลาดน้ําดําเนินสะดวก เพราะตลาดน้ําอัมพวาเปนตลาดน้ําที่เกิดขึ้นหลังตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวก สงผลใหการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณตลาดน้ําแหงนี้
ยังไมเปนทีพ่ ึงพอใจของนักทองเที่ยวผูมาเยือนนัก ดังนั้นเพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว
อีกทั้งเพิ่มศักยภาพของแหลงทองเที่ยวแลวมีสิ่งควรปรับปรุง คือ ปายเตือนจุดที่อันตราย ความเพียงพอ
ของเจาหนาทีร่ ักษาความปลอดภัย การใหบริการของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ปายใหความรู
แกนักทองเทีย่ ว การกระจายตัวของเจาหนาทีร่ ักษาความปลอดภัย ปายบอกทางตามจุดตางๆ ความเพียงพอ
ของหองน้ํา – หองสุขา การบริการและการใหขอมูลของเจาหนาที่ จํานวนของปายสื่อความหมาย
ความเพียงพอของจุดใหบริการศูนยบริการการการทองเที่ยว การกระจายตัวของศูนยบริการการ
ทองเทีย่ ว การกระจายตัวของหองน้าํ – หองสุขา ความปลอดภัยของหองน้ํา – หองสุขา และความสะอาด
ของหองน้ํา - หองสุขา
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1.1 ดวยขอจํากัดในเรื่องระยะเวลาและการติดตอสื่อสารกับผูเชี่ยวชาญ ทําใหการสง
เอกสารและการติดตอสื่อสารกับผูเชีย่ วชาญนั้นเปนไปดวยความยากลําบาก อีกทั้งเอกสารอาจสูญหาย
ดังนั้นควรเพิ่มชองทางในการติดตอสื่อสารกับผูเชี่ยวชาญใหหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อปองกัน
การศูนยหายของเอกสารและอํานวยความสะดวกใหแกผูเชี่ยวชาญในการพิจารณาเครื่องมือการวิจัย
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1.1 ควรใหคําแนะนําแกนักทองเที่ยวกอนทําแบบสอบถาม เพื่อแกไขปญหานักทองเทีย่ ว
ไมใหความรวมมือในการตอบแบบสอบ
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 หากมีการนําดัชนีการประเมินคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเทีย่ ว
ตลาดน้ําที่ไดจาการวิจยั ในครั้งนี้ไปขยายผลกับพื้นที่การวิจัยอืน่ ๆ ควรศึกษาเรื่องความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มตี อสิ่งอํานวยความสะดวกเพือ่ การทองเที่ยวตลาดน้ํา เพือ่ ใหไดขอมูลที่
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2.2 ขอมูลที่ไดจะเปนฐานขอมูลใหแกองคกร หนวยงานที่เกีย่ วของ ตลอดจนผูสนใจ
นําไปใชตอยอดงานวิจัยดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับพื้นที่การศึกษา
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวตลาดน้ํา บริเวณตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวก และตลาดน้ําอัมพวา
จากผลการศึกษาจะเห็นไดวาความพึงพอใจของนักทองเทีย่ วที่มีตอสิ่งอํานวยความสะดวก
บริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวก อยูในระดับต่าํ ในเรื่องของ ปายเตือนจุดที่อันตราย ปายใหความรู
แกนักทองเที่ยว การกระจายตัวของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ปายบอกทางตามจุดตางๆ การ
กระจายตัวของศูนยการบริการการทองเที่ยว ความเพียงพอของจุดใหบริการศูนยบริการการทองเที่ยว
การกระจายตัวของหองน้ํา – หองสุขา และจํานวนของปายสื่อความหมาย สวนบริเวณตลาดน้ํา
อัมพวามีความพึงพอใจอยูในระดับต่ําในเรื่องของ ปายเตือนจุดที่อันตราย ความเพียงพอของเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัย การใหบริการของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ปายใหความรูแ กนกั ทองเที่ยว
การกระจายตัวของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ปายบอกทางตามจุดตางๆ ความเพียงพอของ
หองน้ํา – หองสุขา การบริการและการใหขอมูลของเจาหนาที่ จํานวนของปายสื่อความหมาย
ความเพียงพอของจุดใหบริการ การกระจายตัวของศูนยบริการ การทองเที่ยว การกระจายตัวของ
หองน้ํา – หองสุขา ความปลอดภัยของหองน้ํา – หองสุขา และความสะอาดของหองน้ํา – หองสุขา
ดังตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับต่ํา จําแนกตาม
พื้นที่ศึกษา
ลําดับ
ตลาดน้ําดําเนินสะดวก
ที่
ดาน
1
ปายเตือนจุดที่อันตราย
2

ปายใหความรูแกนักทองเที่ยว

x

2.01
2.04

ตลาดน้ําอัมพวา
ดาน
ปายเตือนจุดที่อันตราย
ความเพียงพอของเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย
การใหบริการของเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย
ปายใหความรูแกนักทองเที่ยว
การกระจายตัวของเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย

x

2.04
2.05

2.28

ปายบอกทางตามจุดตางๆ

2.15

7

การกระจายตัวของเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย
ปายบอกทางตามจุดตางๆ
การกระจายตัวของศูนยบริการการ
ทองเที่ยว
ความพอเพียงของจุดใหบริการ
ศูนยบริการการทองเที่ยว
การกระจายตัวของหองน้ํา - หองสุขา

2.38

2.22

8

จํานวนของปายสื่อความหมาย

2.38

ความพอเพียงของหองน้ํา - หองสุขา
การบริการและการใหขอมูลของ
เจาหนาที่
จํานวนของปายสื่อความหมาย
ความเพียงพอของจุดใหบริการ
ศูนยบริการการทองเที่ยว
การกระจายตัวของศูนยบริการการ
ทองเที่ยว
การกระจายตัวของหองน้ํา - หองสุขา
ความปลอดภัยของหองน้ํา - หองสุขา
ความสะอาดของหองน้ํา - หองสุขา

3
4
5
6

2.14
2.17
2.19

9

-

-

10

-

-

11

-

-

12
13
14

-

-

2.07
2.09
2.10

2.28
2.40
2.41
2.44
2.50
2.53
2.58

จะเห็นไดวาในพื้นที่ศึกษาทัง้ 2 แหง มีบางดานที่มีความเหมือนกันคือ นักทองเที่ยวมี
ความพึ ง พอใจอยู ใ นระดั บ ต่ํา เช น ป า ยเตื อ นจุ ด ที่ อั น ตราย ป า ยให ค วามรู แ ก นั ก ท อ งเที่ ย ว
การกระจายตัวของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ปายบอกทางตามจุดตางๆ การกระจายตัวของ
ศูนยบริการการทองเที่ยว ความเพียงพอของจุดใหบริการศูนยบริการการทองเที่ยว การกระจายตัว
ของหองน้าํ – หองสุขา และจํานวนของปายสื่อความหมาย ดังนั้นผูว ิจยั จึงไดกําหนดแนวทางการพัฒนา
คุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในแตละดาน ดังตารางที่ 17

ตารางที่ 17 แนวทางการพัฒนาคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวอยูในระดับต่ํา
ลําดับที่
ดาน
1
ปายเตือนจุดที่อันตราย
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
จัดทําปายเตือนจุดที่อันตรายกระจายตามจุดตางๆ ของตลาดน้ําอยางทั่วถึง
เพิ่มงบประมาณดานการรับบุคลากร ในตําแหนงเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เพื่อใหเพียงพอกับความ
ความเพียงพอของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ตองการของนักทองเที่ยว
การใหบริการของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
จัดใหมีการฝกอบรม/สัมมนา พัฒนาดานการใหบริการแกนักทองเที่ยว
ปายใหความรูแกนักทองเที่ยว
จัดทําปายใหความรูแกนักทองเที่ยวกระจายตามจุดตางๆ ของตลาดอยางทั่วถึง
การกระจายตัวของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยกระจายตามจุดตางๆ อยางทั่วถึง
ปายบอกทางตามจุดตางๆ
จัดทําปายบอกทางตามจุดตางๆ ของตลาดน้ําอยางทั่วถึง ชัดเจน และมีขนาดใหญ
การกระจายตัวของศูนยบริการการทองเที่ยว
จัดใหมีการกระจายตัวของศูนยการบริการการทองเที่ยวกระจายตามจุดสําคัญตางๆ อยางทั่วถึง
จัดใหมีการสรางหองน้ํา – หองสุขา เพื่อใหเพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยว ซึ่งมีจํานวนที่เพิ่ม
ความพอเพียงของหองน้ํา - หองสุขา
มากขึ้นในปจจุบัน
การบริการและการใหขอมูลของเจาหนาที่
จัดใหมีการฝกอบรม/สัมมนา พัฒนาในดานการบริการและการใหขอมูลการทองเที่ยวแกนักทองเที่ยว 2 เดือนครั้ง
จัดสรางสําหนักงานยอยตามจุดที่สําคัญตางๆ ของตลาดน้ําใหคลอบคลุมและเพียงพอตอความตองการของ
ความพอเพียงของจุดใหบริการศูนยบริการการทองเที่ยว
นักทองเที่ยว
การกระจายตัวของหองน้ํา - หองสุขา
จัดใหมีการกระจายตัวของหองน้ํา – หองสุขา อยางทั่วถึง
เพิ่มจํานวนของปายสื่อความหมายใหเพียงพอ โดยเฉพาะปายเตือนจุดที่อันตราย ปายใหความรูแก
จํานวนของปายสื่อความหมาย
นักทองเที่ยว และปายบอกทางตามจุดตางๆ
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ตารางที่ 17 (ตอ)
ลําดับที่

ดาน

13

ความปลอดภัยของหองน้ํา - หองสุขา

14

ความสะอาดของหองน้ํา - หองสุขา

แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
1. จัดใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําการทุกจุดการใหบริการหองน้ํา – หองสุขา เพื่อตรวจตราความ
ปลอดภัยของนักทองเที่ยวที่มาใชบริการ อีกทั้งกําหนดบทลงโทษของผูกระทําความผิด
2. ใชวัสดุที่มีความแข็งแรงคงทนมิดชิด
1. เพิ่มเจาหนาที่ทําความสะอาดใหคลอบคลุมและเพียงพออยางทั่วถึง
2. เพิ่มรอบหรือเพิ่มความถี่ในการทําความสะอาดหองน้ํา - หองสุขาใหมากขึ้น
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และจากผลการศึ ก ษาจะเห็ น ได ว า ความพึ ง พอใจของนั ก ท อ งเที่ ย วที่มีตอสิ่งอํานวย
ความสะดวกบริเวณตลาดน้าํ ดําเนินสะดวก มีความพึงพอใจระดับปานกลางในเรื่องของ การบริการ
และการใหขอมูลของเจาหนาที่ การใหบริการของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ความเพียงพอของ
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ความปลอดภัยจากอาชญากรรม ความสะอาดของหองน้ํา – หองสุขา
ระบบเตือนภัย เชน สัญญาณเสียง, เสียงตามสาย ฯลฯ ความปลอดภัยของหองน้าํ – หองสุขา จุดบริการ
การของระบบน้ําประปา ความชัดเจนของปายสื่อความหมาย การเขาถึงของระบบน้ําประปา
ความสะอาดและคุณภาพอาหาร ความหลากหลายของประเภทรานอาหาร และราคาของสินคาที่
ระลึก สวนบริเวณตลาดน้ําอัมพวามีความพึงพอใจปานกลางในเรื่องของระบบเตือนภัย เชน สัญญาณเสียง
เสียงตามสาย ฯลฯ จุดบริการของระบบน้ําประปา การเขาถึงของระบบน้ําประปา ความหลากหลาย
ของเสนทางการเขาถึง ความปลอดภัยของเสนทาง ความพอเพียงของน้ําประปา ความชัดเจนของ
ปายสื่อความหมาย ความปลอดภัยจากอาชญากรรม รสชาติและความอรอยของอาหาร ความหลากหลาย
ของประเภทรานอาหาร คาบริการที่เหมาะสมของหองน้ํา – หองสุขา คุณภาพและมาตรฐานของ
สินคาที่ระลึก ดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอสิ่งอํานวยความสะดวกอยูในระดับปานกลาง
จําแนกตามพื้นทีศ่ ึกษา
ลําดับที่
1
2
3

ตลาดน้ําดําเนินสะดวก
ดาน
การบริการและการใหขอมูลของ
เจาหนาที่
การใหบริการของเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย
ความเพียงพอของเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย

x

2.67

2.65

จุดบริการของระบบน้ําประปา

2.68

2.78

การเขาถึงของระบบน้ําประปา

3.05

2.88

ความหลากหลายของเสนทางการ
เขาถึง
ความปลอดภัยของเสนทาง

3.12

2.88

ความพอเพียงของน้ําประปา

3.14

2.92
2.98

ความชัดเจนของปายสื่อความหมาย
ความปลอดภัยจากอาชญากรรม

3.15
3.21

ความปลอดภัยจากอาชญากรรม

2.79

5

ความสะอาดของหองน้ํา – หองสุขา
ระบบเตือนภัย เชน สัญญาณเสียง,
เสียงตามสาย ฯลฯ
ความปลอดภัยของหองน้ํา – หองสุขา
จุดบริการของระบบน้ําประปา

7
8

x

2.72

4

6

ตลาดน้ําอัมพวา
ดาน
ระบบเตือนภัย เชน สัญญาณเสียง
เสียงตามสาย ฯลฯ

3.10
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ตารางที่ 18 (ตอ)

9

ตลาดน้ําดําเนินสะดวก
ดาน
ความชัดเจนของปายสื่อความหมาย

3.03

10

การเขาถึงของระบบน้ําประปา

3.33

11

ความสะอาดและคุณภาพอาหาร

3.34

ลําดับที่

12
13

ความหลากหลายของประเภท
รานอาหาร
ราคาของสินคาที่ระลึก

x

3.37
3.40

ตลาดน้ําอัมพวา
ดาน
รสชาติและความอรอยของอาหาร
ความหลากหลายของประเภท
รานอาหาร
คาบริการที่เหมาะสมของ
หองน้ํา – หองสุขา
คุณภาพและมาตรฐานของสินคาที่
ระลึก
-

x

3.23
3.30
3.34
3.35
-

จะเห็นไดวาในพื้นที่ศึกษาทัง้ 2 แหง มีบางดานที่มีความเหมือนกันคือ นักทองเที่ยว
มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง เชน ความปลอดภัยจากอาชญากรรม ระบบเตือนภัย เชน
สัญญาณเสียง, เสียงตามสาย ฯลฯ จุดบริการของระบบน้ําประปา การเขาถึงของระบบน้ําประปา
และความหลากหลายของประเภทรานอาหาร ดังนั้นผูวิจัยจึงไดกาํ หนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
สิ่งอํานวยความสะดวกในแตละดาน ดังตารางที่ 19

ตารางที่ 19 แนวทางการพัฒนาคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวอยูในระดับปานกลาง
ลําดับ
ที่

ดาน

แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยว

1

ระบบเตือนภัย เชน สัญญาณเสียง เสียงตาม
สาย ฯลฯ

ควรเพิ่มสัญญาณเตือนภัยในกรณีฉุกเฉิน กระจายตามจุดตางๆ เชน สัญญาณเสียงไซเรน อยางทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่

2

การบริการและการใหขอมูลของเจาหนาที่

ควรมีการฝกอบรม/สัมมนา พัฒนาในดานการบริการและการใหขอมูลขอการทองเที่ยวแกนักทองเที่ยว

3

จุดบริการของระบบน้ําประปา

ควรเพิ่มจุดการใหบริการของระบบน้ําประปาตามจุดตางๆ อยางทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่

4
5

การใหบริการของเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย
ความเพียงพอของเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย

6

ความปลอดภัยจากอาชญากรรม

7

ความสะอาดของหองน้ํา – หองสุขา

8

ความปลอดภัยของหองน้ํา – หองสุขา

ควรมีการฝกอบรม/สัมมนา พัฒนาดานการใหบริการแกนักทองเที่ยว
ควรรับบุคลากร ในตําแหนงเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เพื่อใหเพียงพอกับความตองการของนักทองเที่ยว
ควรมีเจาหนาที่รักษาควมปลอดภัยบริเวณตางๆ ของตลาดน้ําตลอด 24 ชั่วโมง
1. ควรเพิ่มเจาหนาที่ทําความสะอาดใหคลอบคลุมและเพียงพออยางทั่วถึง
2. ควรเพิ่มรอบหรือเพิ่มความถี่ในการทําความสะอาดหองน้ํา - หองสุขาใหมากขึ้น
1. ควรจัดใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําการทุกจุดการใหบริการหองน้ํา – หองสุขา เพื่อตรวจตราความ
ปลอดภัยของนักทองเที่ยวที่มาใชบริการ อีกทั้งกําหนดบทลงโทษของผูกระทําความผิด
2. ควรใชวัสดุที่มีความแข็งแรงคงทนมิดชิด
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ตารางที่ 19 (ตอ)
ลําดับ
ที่

ดาน

แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยว

9

ความชัดเจนของปายสื่อความหมาย

ควรมีการปรับปรุงซอมแซมปายสื่อความหมายใหพรอมตอการใหงานอยูสม่ําเสมอ

10

การเขาถึงของระบบน้ําประปา

ควรมีการกําหนดจุดการใหบริการของระบบน้ําประปาใหอยูในบริเวณที่สะดวกตอการเขาถึงของผูใชบริการ

11

ความหลากหลายของเสนทางการเขาถึง

ควรมีการเพิ่มเสนทางการเขาถึงแหลงทองเที่ยวใหหลากหลาย เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวใหมากที่สุด

12

ความปลอดภัยของเสนทาง

ควรมีการปรับปรุงซอมแซมเสนทางใหอยูในสภาพดี เพื่อความสะดวก รวดเร็วและความปลอดภัยของนักทองเที่ยว

13

ความพอเพียงของน้ําประปา

ควรมีการสํารวจ ตรวจสอบระบบน้ําประปาใหเพียงพอแกผูใชบริการอยางทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่

14

รสชาติและความอรอยของอาหาร

15

ความหลากหลายของประเภทรานอาหาร

16

ความสะอาดและคุณภาพอาหาร

ควรมีการสงเสริมใหมีการแขงขันทําอาหารและมอบรางวัลแกผูชนะเลิศ ทั้งนี้เพื่อพัฒนารสชาติและความอรอยของ
อาหารบริเวณตลาดน้ํา
ควรมีการสงเสริมดานธุรกิจรานอาหาร ใหมีสินคาที่หลากหลาย เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวโดยอาจจะจัดใหมีการแขงขัน
คิดคนรายการอาหารใหมๆ เปนตน
ควรมีการออกระเบียบขอบังคับในการควบคุมความสะอาดและคุณภาพอาหารใหเปนไปตามมาตรฐาน Clean Food Good
Taste ที่ทางรัฐบาลไดกําหนดไว
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ตารางที่ 19 (ตอ)
ลําดับ
ที่

ดาน

17

คาบริการที่เหมาะสมของหองน้ํา – หองสุขา

18

คุณภาพและมาตรฐานของสินคาที่ระลึก

19

ราคาของสินคาที่ระลึก

แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ควรมีการกําหนดอัตราคาบริการที่เหมาะสมและชัดเจนสําหรับหองน้ํา – หองสุขา อีกทั้งกําหนดบทลงโทษขั้นรายแรง
สําหรับเจาหนาที่ที่ไมปฏิบัติตามขอกําหนดที่ตั้งไว
ควรมีการสงเสริมรณรงค ในเรื่องของคุณภาพและมาตราฐานของสินคาที่ระลึก โดยใหเครื่องหมายรับรองกับรานที่ได
มาตรฐาน
ควรมีการกําหนดมาตราฐานดานราคาของสินคาที่ระลึกบริเวณตลาดน้ําอยางชัดเจน และมีการกําหนดบทลงโทษหาก
ผูประกอบการทําผิดขอบังคับที่ไดกําหนดไว
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75
อีกทั้งจากผลการศึกษาจะเห็นไดวาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอสิ่งอํานวย
ความสะดวกบริเวณตลาดน้าํ ดําเนินสะดวก มีความพึงพอใจมากในเรื่องของ รสชาติและความอรอย
ของอาหาร ความหลาหลายของสินคาที่ระลึก ความสวางบริเวณทางเดินและจุดตางๆ ริมน้าํ ความสะดวก
ในการเรียกใชรถโดยสารสาธารณะ คุณภาพและมาตรฐานของสินคาที่ระลึก การเขาถึงของระบบไฟฟา
จํานวนและความเพียงพอของรานขายสินคาที่ระลึก ความปลอดภัยจากโรคระบาดความหลากหลาย
ของเสนทางการเขาถึง ความเหมาะสมดานการบริการของรานคาปลีก การกระจายตัวของรานขาย
สินคาที่ระลึก มีระบบการขนสงที่หลากหลาย ความเพียงพอของหองน้ํา – หองสุขา ความปลอดภัย
จากภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัย ฯลฯ คาบริการที่เหมาะสมของหองน้ํา – หองสุขา ความพอเพียง
ของสถานทีจ่ อดรถ การกระจายตัวของรานคาปลีก ความสะอาดและมาตรฐานสินคาของรานคาปลีก
ความเหมาะสมทางดานราคาของรานคาปลีก ความปลอดภัยของเสนทาง จํานวนและความเพียงพอ
ของรานคาปลีกราคาของอาหาร การกระจายตัวของรานอาหาร ความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ จํานวน
และความเพียงพอของรานอาหาร ความพอเพียงของน้ําประปา และการเขาถึงแหลงทองเที่ยว
(ระยะทางจากที่จอดรถถึงตลาดน้ํา) สวนบริเวณตลาดน้ําอัมพวามีความพึงพอใจมากในเรื่องของ
ราคาของสินคาที่ระลึก ความสะอาดและคุณภาพของอาหาร ความสะอาดและมาตรฐานสินคาของ
รานคาปลีก ความสวางบริเวณทางเดินและจุดตางๆ ริมน้าํ การเขาถึงแหลงทองเที่ยว (ระยะทางจาก
ที่จอดรถถึงตลาดน้ํา) ความหลากหลายของสินคาที่ระลึก การกระจายตัวของรานขายสินคาทีร่ ะลึก
มีระบบการขนสงที่หลากหลาย ความสะดวกในการเรียกใชรถโดยสารสาธารณะ ความพอเพียง
ของสถานที่จอดรถ ความเหมาะสมดานการบริการ ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ จํานวนและความ
เพียงพอของรานคาปลีก ความเหมาะสมทางดานราคาของรานคาปลีก ราคาของอาหาร จํานวนและ
ความเพียงพอของรานขายสินคาที่ระลึก จํานวนและความเพียงพอของรานอาหาร ความปลอดภัย
จากโรคระบาด การกระจายตัวของรานอาหาร การเขาถึงของระบบไฟฟา และความปลอดภัยจาก
ภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัย ฯลฯ ดังตารางที่ 20
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ตารางที่ 20 ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอสิ่งอํานวยความสะดวก อยูใ นระดับมาก จําแนก
ตามพื้นที่ศึกษา
ลําดับ
ที่

4

ตลาดน้ําดําเนินสะดวก
ดาน
การเขาถึงแหลงทองเที่ยว (ระยะทาง
จากที่จอดรถถึงตลาดน้ํา)
ความพอเพียงของน้ําประปา
จํานวนและความเพียงพอของ
รานอาหาร
ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

5

การกระจายตัวของรานอาหาร

3.85

6

ราคาของอาหาร

3.85

7

จํานวนและความเพียงพอของรานคาปลีก

3.84

8

ความปลอดภัยของเสนทาง

3.84

1
2
3

9
10

ความเหมาะสมทางดานราคาของ
รานคาปลีก
ความสะอาดและมาตรฐานสินคาของ
รานคาปลีก

3.96

ตลาดน้ําอัมพวา
ดาน
ความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ
เชน อุทกภัย ฯลฯ
การเขาถึงของระบบไฟฟา

4.09

3.93

การกระจายตัวของรานอาหาร

4.02

3.87

ความปลอดภัยจากโรคระบาด
จํานวนและความเพียงพอของ
รานอาหาร
จํานวนและความเพียงพอของราน
ขายสินคาที่ระลึก
ราคาของอาหาร
ความเหมาะสมทางดานราคาของ
รานคาปลีก
จํานวนและความเพียงพอของ
รานคาปลีก

3.99

x

4.05

3.82
3.81

11

การกระจายตัวของรานคาปลีก

3.80

12

ความพอเพียงของสถานที่จอดรถ
คาบริการที่เหมาะสมของหองน้ํา –
หองสุขา
ความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ เชน
อุทกภัย ฯลฯ

3.78

15

ความเพียงพอของหองน้ํา – หองสุขา

3.74

16

มีระบบการขนสงที่หลากหลาย

3.74

13
14

3.77
3.74

ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

x

4.13

3.91
3.89
3.86
3.85
3.80
3.78

ความเหมาะสมดานการบริการของ
รานคาปลีก
ความพอเพียงของสถานที่จอดรถ
ความสะดวกในการเรียกใชรถ
โดยสารสาธารณะ

3.68

มีระบบการขนสงที่หลากหลาย

3.60

การกระจายตัวของรานขายสินคาที่
ระลึก
ความหลากหลายของสินคาที่ระลึก

3.70

3.66

3.59
3.55
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ตารางที่ 20 (ตอ)
ลําดับที่
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ตลาดน้ําดําเนินสะดวก
ดาน
การกระจายตัวของรานขายสินคา
ที่ระลึก
ความเหมาะสมดานการบริการของ
รานคาปลีก
ความหลากหลายของเสนทางการ
เขาถึง
ความปลอดภัยจากโรคระบาด
จํานวนและความเพียงพอของราน
ขายสินคาที่ระลึก
การเขาถึงของระบบไฟฟา
คุณภาพและมาตรฐานของสินคา
ที่ระลึก
ความสะดวกในการเรียกใชรถ
โดยสารสาธารณะ
ความสวางบริเวณทางเดินและจุด
ตางๆ ริมน้ํา
ความหลาหลายของสินคาที่ระลึก
รสชาติและความอรอยของอาหาร

x

3.73
3.68
3.67
3.60
3.60

ตลาดน้ําอัมพวา
ดาน
การเขาถึงแหลงทองเที่ยว
(ระยะทางจากที่จอดรถถึงตลาด
น้ํา)
ความสวางบริเวณทางเดินและจุด
ตางๆ ริมน้ํา
ความสะอาดและมาตรฐานสินคา
ของรานคาปลีก
ความสะอาดและคุณภาพของ
อาหาร
ราคาของสินคาที่ระลึก

x

3.53
3.50
3.48
3.45
3.42

3.59

-

-

3.54

-

-

3.50

-

-

3.44

-

-

3.42
3.42

-

-

จะเห็นไดวาในพื้นที่ศึกษาทัง้ 2 แหง มีจุดเดนของแหลงทองเที่ยวทีแ่ ตกตางกัน ผูวิจัย
จึงไดกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวก โดยการเลือกจากระดับความพึงพอใจ
ของนักทองเทีย่ ว 5 อันดับแรก เพื่อนํากําหนดแนวทางการพัฒนารักษาระดับของคุณภาพสิ่งอํานวย
ความสะดวก ดังตารางที่ 21

7

6

5

4

3

2

1

ลําดับที่

แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ควรเพิ่มและตรวจสอบความพรอมของอุปกรณเตือนภัยตางๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อปองกันอันตรายจาก
ความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัย ฯลฯ
ภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น
ควรมีการกําหนดจุดการใหบริการของระบบไฟฟาใหคลอบคลุมและสะดวกตอการเขาถึงของ
การเขาถึงของระบบไฟฟา
ผูใชบริการ
การเขาถึงแหลงทองเที่ยว (ระยะทางจากที่จอดรถถึงตลาดน้ํา) ควรมีการพัฒนาปรับปรุง เพิ่มชองทาง เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยวใหมากยิ่งขึ้น
จัดใหมีการประชุมทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนในการรวมกันเสนอความคิดเห็น ในดานบริหาร
การกระจายตัวของรานอาหาร
จัดการการกระจายตัวของรานอาหารบริเวณตลาดน้ํา
1. ควรมีการตรวจสอบบริเวณที่เสี่ยงตอการเกิดเชื้อโรคอันกอใหเกิดโรคระบาดภายในพื้นที่อยาง
สม่ําเสมอ
ความปลอดภัยจากโรคระบาด
2. ควรมีการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับวิธีปองกันโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นไดในพื้นที่แกประชาชน
บริเวณตลาดน้ําอยางสม่ําเสมอ
ควรมีการสงเสริมทางดานธุรกิจรานอาหารโดยอาจจะมีการเพิ่มพื้นที่ใหเชาเพื่อขายอาหารให
จํานวนและความเพียงพอของรานอาหาร
มากขึ้น เปนตน
ควรมีการตรวจสอบ ปรับปรุงซอมแซมจุดที่เปนอันตรายบริเวณตลาดน้ําอยางสม่ําเสมอ ซึ่งอาจจะมี
ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
การตรวจสอบ ปรับปรุงซอมแซมบริเวณที่ชํารุดทรุดโทรม 2 เดือนครั้ง

ดาน

ตารางที่ 21 แนวทางการพัฒนาคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวอยูในระดับมาก
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ผูอํานวยการ ททท.สํานักงานเพชรบุรี
ปลัดเทศบาลตําบลอัมพวา
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขเทศบาลตําบลอัมพวา
นักพัฒนาชุมชนเทศบาลตําบลอัมพวา
หัวหนาฝายอํานวยการ รักษาการหัวหนาสํานัก
ปลัดเทศบาลตําบลดําเนินสะดวก
หัวหนาบริหารงานสาธารณสุข รักษาการ
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
นักพัฒนาชุมชนเทศบาลตําบลดําเนินสะดวก
ผูประกอบการรานอาหารในภายตลาดน้ําอัมพวา
ผู ป ระกอบการร า นขายสิ น ค า ที่ ร ะลึ ก
กาญจนาพานิช

ภาคผนวก ข
แบบสอบถามดัชนีการประเมินคุณภาพสิง่ อํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวตลาดน้ํา
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สถานที่ ( ) ตลาดน้ําดําเนินฯ ( ) ตลาดน้ําอัมพวา
วันที่เก็บขอมูล..............................................................

แบบสอบถามประกอบวิทยานิพนธ
เรื่อง “ดัชนีการประเมินคุณภาพสิง่ อํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวตลาดน้ํา”

แบบสอบถามฉบั บนี้ เ ปน สวนหนึ่งของวิท ยานิพ นธของ นางสาววรรณลดา ต ว นภูษ า
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงใครขอ
ความกรุ ณ าและความร ว มมื อ จากท า นในการตอบแบบสอบถามให ค รบทุ ก ข อ เพื่ อ ประโยชน
ตอความสําเร็จของงานวิจัยนี้
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว
โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงในชอง ( ) ที่ทานตองการเลือก และกรอกขอความลงในชองวาง
1. เพศ
2. อายุ

( ) ชาย
( ) หญิง
( ) ต่ํากวา 20 ป ( ) 20-29 ป ( ) 30-39 ป
( ) 40-49 ป ( ) 50-59 ป ( ) 60 ปขึ้นไป
3. สถานภาพ
( ) โสด
( ) สมรส
( ) หยาราง
( ) หมาย
4. ระดับการศึกษาสูงสุด ( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษา
( ) ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา ( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกวาปริญญาตรี
5. อาชีพ
( ) นักเรียน/นักศึกษา
( ) ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) ธุรกิจสวนตัว/คาขาย
( ) พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ) .....................................................
6. รายไดตอเดือน
( ) ต่ํากวา 5,000 บาท
( ) 5,000 – 9,999 บาท
( ) 10,000 – 14,999 บาท
( ) 15,000 – 19,999 บาท
( ) 20,000 – 24,999 บาท
( ) 25,000 บาทขึ้นไป
7. วัตถุประสงคหลักของทานในการเดินทางมาทองเที่ยวในครั้งนี้คือสิ่งใด
( ) พักผอน
( ) ไมมีวัตถุประสงคหลักเปนเพียงเสนทางผานเทานั้น
( ) ประชุมสัมมนา
( ) ธุรกิจ/การคา
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ) .......................................................
8. การเดินทางมาทองเที่ยวในครั้งนี้ทานมีผูรวมเดินทางเทาใด
( ) 1 – 2 คน
( ) 3 – 4 คน
( ) 5 – 6 คน
( ) 7 คนขึ้นไป
9. ทานเคยเดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําแหงนี้กี่ครั้ง (รวมครั้งนี้)
( ) ครั้งแรก
( ) 2 – 4 ครั้ง
( ) 5 – 7 ครั้ง
( ) 7 ครั้งขึ้นไป
10. การเดินทางมาทองเที่ยวในครั้งนี้ทานเดินทางมาในลักษณะใด
( ) มาคนเดียว
( ) มากับครอบครัว
( ) มากับกลุมเพื่อน
( ) มากับที่ทํางาน
( ) มากับกลุมทัวร/บริษัทนําเที่ยว ( ) อื่นๆ (โปรดระบุ) ....................................................
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11. ที่อยูปจจุบันของทานอยูในภูมิภาคใด
( ) ภาคเหนือ
( ) ภาคกลาง
( ) ภาคใต
( ) ภาคตะวันออก

( ) ภาคตะวันตก
( ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สวนที่ 2 ขอมูลความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยว
ตลาดน้ํา โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
รายการ
1. รานอาหาร
1) ราคาของอาหาร
2) จํานวน/ความเพียงพอของรานอาหาร
3) ความสะอาดและคุณภาพของอาหาร
4) รสชาติ/ความอรอยของอาหาร
5) การกระจายตัวของรานอาหาร
6) ความหลากหลายของประเภทรานอาหาร
2. รานขายสินคาที่ระลึก
1) ราคาของสินคาที่ระลึก
2) จํานวน/ความเพียงพอของรานขายสินคา
ที่ระลึก
3) ความหลากหลายของสินคาที่ระลึก
4) คุณภาพและมาตรฐานของสินคาที่ระลึก
5) การกระจายตัวของรานขายสินคาที่ระลึก
3. ความสามารถในการเขาถึง
1) ความหลากหลายของเสนทางการเขาถึง
2) ความปลอดภัยของเสนทาง
3) ความพอเพียงของสถานที่จอดรถ
4) มีระบบการขนสงที่หลากหลาย
5) การเขาถึงแหลงทองเที่ยว (ระยะทางจาก
ที่จอดรถถึงตลาดน้ํา)
6) ความสะดวกในการเรียกใชรถโดยสาร
สาธารณะ

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
นอย

นอยที่สุด
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รายการ
4. หองน้ํา-หองสุขา
1) ความเพียงพอของหองน้ํา - หองสุขา
2) ความปลอดภัยของหองน้ํา - หองสุขา
3) ความสะอาดของหองน้ํา - หองสุขา
4) การกระจายตัวของหองน้ํา – หองสุขา
5) คาบริการที่เหมาะสมของหองน้ํา –
หองสุขา
5. ศูนยบริการการทองเที่ยว
1) ความเพียงพอของจุดใหบริการ
2) การบริการ/ใหขอมูลของเจาหนาที่
3) การกระจายตัวของศูนยบริการ
การทองเที่ยว
6. ปายสื่อความหมาย
1) ความชัดเจนของปาย
2) จํานวนของปายสื่อความหมาย
3) ปายเตือนจุดที่อันตราย
4) ปายบอกทางตามจุดตางๆ
5) ปายใหความรูแกนักทองเที่ยว
7. รานคาปลีก
1) ความเหมาะสมทางดานราคา
2) ความสะอาดและมาตรฐานสินคา
3) จํานวน/ความเพียงพอของรานคาปลีก
4) การกระจายตัวของรานคาปลีก
5) ความเหมาะสมดานการบริการ
8. ระบบไฟฟา
1) การเขาถึงของระบบไฟฟา
2) ความสวางบริเวณทางเดินและจุดตางๆ
ริมน้ํา
9. ระบบน้ําประปา
1) การเขาถึงของระบบน้ําประปา
2) ความพอเพียงของน้ําประปา
3) จุดบริการของระบบน้ําประปา

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
นอย

นอยที่สุด
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รายการ

มากที่สุด

10.ระบบรักษาความปลอดภัย
1) ความเพียงพอของเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย
2) การใหบริการของเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย
3) การกระจายตัวของเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย
4) ระบบเตือนภัย เชน สัญญาณเสียง ,
เสียงตามสาย ฯลฯ
11.ความปลอดภัยในการทองเที่ยว
1) ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัย
ฯลฯ
2) ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
3) ปลอดภัยจากอาชญากรรม
4) ปลอดภัยจากโรคระบาด

ขอเสนอแนะ

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
นอย

นอยที่สุด
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..................................................................................................................................

ขอมูลที่ไดจากทานจักเปนประโยชนยิ่งตอความสําเร็จของงานวิจยั ชิ้นนี้และ
ขอบพระคุณทุกทานที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้
นางสาววรรณลดา ตวนภูษา
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาการประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

92
ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู
ที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2550

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน

นางสาววรรณลดา ตวนภูษา
71/1 หมูที่ 2 ตําบลทาชุมพล อําเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120
บริษัทแอ็ดวานซ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด
11/80 ซอยวิทสุธินิเวศน 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงหวยขวาง
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 02-6903889-90
สําเร็จการศึกษาปริญญาธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วิทยาเขต บพิตรพิมุข มหาเมฆ
ตําแหนงธุรการ บริษัทแอ็ดวานซ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด

