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บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ในการ
เลือกซื้อสินค้า และบริการในตลาดน้้าดอนหวาย (2) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อ
แรงจูงใจของนักท่องเที่ยว (3) ศึกษาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่
จ้าเป็นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของนักท่องเที่ยว (4) ศึกษาแนวทางการพัฒนา ของ
ตลาดน้้ าดอนหวายให้ยั่ ง ยื น โดยใช้ แบบสอบถาม และการสั ม ภาษณ์ เป็ นเครื่อ งมื อ ในการเก็ บ
รวบรวมข้อ มู ล วิ เ คราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ การแจกแจงความถี่ ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย และค่ า ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มที่ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่
ผู้น้าชุมชน ผู้บริหารจัดการตลาดน้้าดอนหวาย (2) ผู้ประกอบการ บริเวณตลาดน้้าดอนหวาย จ้านวน
120 คน (3) นักท่องเที่ยว จ้านวน 395 คน
ผลการศึกษาพบว่า ตลาดน้้าดอนหวาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน เนื่องจากมีความพร้อมในด้านของชุมชน ในการรองรับนักท่องเที่ยว ที่ได้เดินทางมา
รวมถึงสิ่งอ้านวยความสะดวกพื้นฐาน และส่วนประสมทางการตลาด ที่น้าเข้ามาใช้เพื่อเป็นสิ่งดึงดูด
นักท่องเที่ยว ต่างก็เห็นว่าบรรยากาศ วิถีชีวิตของชุมชน ที่คงอนุรักษ์ความเป็นตลาดน้้าไว้ อาหาร
พืช ผั ก ผลไม้ เป็นสิ่ ง ดึง ดูดใจอย่างหนึ่ง ที่ท้าให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังแหล่ง ท่องเที่ยวนี้ แต่
อย่างไรก็ตาม ก็มีข้อจ้ากัดในด้านของผลิตภัณฑ์ และคุณภาพของสินค้าให้สอดคล้องกับราคา รวมถึง
การส่งเสริมการตลาด ส้าหรับสิ่งอ้านวยความสะดวกบางอย่างที่ต้องพัฒนา และเพิ่มเติม เพื่อรองรับ
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ความสะดวกนักท่องเที่ยว เช่น การให้บริการเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ ป้ายประกาศเตือนข้อควรระวัง
เกี่ยวกับทรัพย์สิน ตู้โทรศัพท์สาธารณะ และหน่วยปฐมพยาบาล
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ABSTRACT
The objectives of this survey research were (1) to study consumer behavior in
choosing product and service of Don Wai floating market. (2) to study marketing mix
factors influencing motivation of tourists. (3) to study development of public utility system
and necessary facilities in order to meet the basic need of tourists. (4) to study the
method of development of Don Wai floating market. Questionnaires and interviews were
used as research tools to collect data.

Descriptive statistics, including frequency

distribution, percentage distribution, arithmetic mean and standard deviation were used to
analyze data. The sample is divided into 3 groups which are (1) the head of the
community or the administrator of Don Wai floating market (2) 120 shop owners around
Don Wai floating market and (3) 395 tourists.
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The research results showed that Don Wai floating market is an Attractive
cultural place for tourists because there were cooperation and support from all the
people in that community in welcoming the tourists. Moreover, the basic facilities,
marketing mix, and the conservative environment of floating market also attracted those
tourists as well as food, vegetables and fruits. However, there was the limitation in the
sense of the products, and the quality of goods correspond to the price, including
marketing push. Moreover, some of the facilities must be developed and added for
supporting convenience to the tourists, such as ATM service, the warning sign to
beware of the property, public telephone box, and the first-aid division.

