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อาจารย์เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 นอกจากนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบูรพาจารย์ และเจ้าของผลงานทางวิชาการทุกท่าน
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในบรรณานุกรม รวมทั้งเจ้าหน้าที่โครงการปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทุกท่านที่ให้คอยความช่วยเหลือ และค าแนะน าเป็นอย่างดี 

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และทุกคนในครอบครัว ที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนในเรื่องการศึกษา เป็นก าลังใจ อีกท้ังยังได้พร่ าสอนให้ข้าพเจ้าตระหนักในคุณค่าของ
การศึกษา ความมุ่งม่ันมานะพากเพียรตลอดมา ตลอดจนเพื่อนๆ ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือตลอดมา 
คุณประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่ ผู้มีพระคุณทุกท่าน และหากมี
ข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขออภัยเป็นอยา่งสูงและขอน้อมรับข้อผิดพลาดนั้น ซึ่งผู้วิจัยหวังว่า
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 กำรท่องเที่ยวเป็นอุตสำหกรรมที่มีบทบำทส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของหลำยประเทศ
ทั่วโลก รัฐบำลของประเทศดังกล่ำวจึงให้ควำมส ำคัญในกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
เพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่งตลำดท่องเที่ยวโลก โดยเฉพำะประเทศในแถบเอเชียและอำเซียนต่ำงก ำหนด 
กลยุทธ์ทำงกำรตลำดเพ่ือดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ำมำท่องเที่ยวในประเทศตนเพ่ิมมำกข้ึน ภำรกิจ
ด้ำนกำรท่องเที่ยวจึงเป็นภำรกิจที่ถูกผสำนกลมกลืนไปกับกำรพัฒนำประเทศในทุกมิติ ดังนั้น  
กำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของประเทศต่ำงๆ จึงได้มีกำรบูรณำกำรงำนด้ำนกำรท่องเที่ยวเป็น
ส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำเศรษฐกิจ (กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ, 2558ก) โดยจ ำนวนชำวไทย
ท่องเที่ยวภำยในประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2556-2559 เติบโตเฉลี่ย (CAGR) ในอัตรำร้อยละ 5.79 ต่อปี 
ส ำหรับช่วงครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2560 มีจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 58 ล้ำนคน-ครั้ง ก่อให้เกิด ขยำยตัวร้อย
ละ 5.28 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำตำมล ำดับ ซึ่งเป็นกำรเติบโตทั้งในเมืองหลักและเมือง
รอง โดยกระทรวงฯ ยังคงให้ควำมส ำคัญต่อทุกกลุ่ม เช่น กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวใน 12 เมือง ต้อง
ห้ำม...พลำด, 12 เมือง ต้องห้ำม...พลำด พลัส รวมถึงกำรท่องเที่ยวในระดับชุมชนต่ำงๆ เพ่ือกระจำย
ประโยชน์จำกกำรท่องเที่ยวอย่ำงทั่วถึง 
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ภำพที่ 1.1: แสดงจ ำนวนชำวไทยท่องเที่ยวในประเทศปี พ.ศ. 2556-2560 
 

 
 
ที่มำ:  กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ.  (2561).  สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้า 
 ประเทศไทย. สืบค้นจำก https://www.mots.go.th/more_news.php?cid=498&  
 filename=index. 
 
 จะเห็นได้ว่ำสถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยวของไทยมีอัตรำที่เติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะ
กำรท่องเที่ยวในกรุงเทพมหำนครที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุด จำกรำยงำนผลส ำรวจ ดัชนีจุดหมำย
ปลำยนักท่องเที่ยวทั่วโลก ประจ ำปี 2560 (Mastercard Asia Pacific Destinations Index, 2017) 
พบว่ำ กรุงเทพมหำนครที่เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ได้รับควำมนิยมมำกท่ีสุดของโลก เป็น
อันดับที่ 1 นอกจำกนี้จำกผลกำรส ำรวจจำก Post Office Travel Money ระบุว่ำ เมืองที่
นักท่องเที่ยวนิยมและชื่นชอบมำกที่สุดของโลก ที่มีควำมคุ้มค่ำในกำรเดินทำงไปพักผ่อนมำกท่ีสุด 
อันดับที่ 1 คือ กรุงเทพมหำนคร โดยนักท่องเที่ยวได้รับควำมคุ้มค่ำจำกกำรจ่ำยค่ำที่พัก ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเข้ำชมสถำนที่ส ำคัญ ค่ำพำหนะ และค่ำอำหำร เมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอ่ืนๆ ทั่วโลก (“กรุงเทพฯ 
ดังอีก แชมป์อันดับ 1 ของโลก”, 2560) 
 ในปัจจุบันตลำดนัดเกิดขึ้นอย่ำงมำกมำยตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภค เนื่องจำกควำม
สะดวกสบำยสินค้ำมีหลำกหลำยรูปแบบที่จ ำเป็นต่อชีวิตประจ ำวันและรำคำหลำกหลำยตำมคุณภำพ
ของสินค้ำ จึงท ำให้เป็นที่นิยมของผู้บริโภค (ศิรินำถ ริค้ำ, 2557) ตลำดนัดที่ได้รับควำมนิยมของ
ผู้บริโภคนั้นกระจำยอยู่ทั่วกรุงเทพฯเช่น ตลำดนัดสวนรถไฟ ตลำดนัดเรียบทำงด่วน รำมอินทรำตลำด
นัดหลังกำรบินไทย ตลำดนัดสะพำนพุทธและตลำดนัดเมเจอร์รัชโยธินเป็นต้น ตลำดนัดคือ ที่ชุมนุม
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จ ำนวนชำวไทยท่องเท่ียวภำยในประเทศ ปี พ.ศ.2556 - 2560
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เฉพำะซื้อขำยของต่ำงๆ ซึ่งมิได้ตั้งอยู่ประจ ำ จัดให้มีขึ้นเฉพำะในวันที่ก ำหนดเท่ำนั้น (พจนำนุกรมไทย 
ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน, 2542) ตลำดนัดสวนจตุจักร หรือ JJ Market เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวทั้งวัน
ธรรมดำและวันหยุดเสำร์อำทิตย์ที่เป็นที่นิยมทั้งชำวไทยและนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ ที่มีจ ำนวน
นักท่องเที่ยวจ ำนวนมำก (กองอ ำนวยกำรตลำดนัดกรุงเทพมหำนคร, 2552) 
 ตลำดนัดสวนจตุจักร เป็นตลำดนัดขนำดใหญ่ ในกรุงเทพมหำนครตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน มี
เนื้อท่ีมำกถึง 68 ไร่ 95 ตำรำงวำ มีร้ำนค้ำมำกกว่ำ 10,000 ร้ำนค้ำ ถือเป็นแหล่งรวมสินค้ำ
หลำกหลำย แบ่งเป็น 27 โครงกำร มีสินค้ำ 8 ประเภท ได้แก่ ผักและผลไม้ เสื้อผำ สัตว์เลี้ยง ต้นไม้ 
อำหำรปรุง อำหำรส ำเร็จรูป อำหำร และเบ็ดเตล็ด ซึ่งมีทั้งค้ำปลีกและค้ำส่ง นอกจำกนี้ในวันพุธและ
พฤหัสบดีของสัปดำห์จะมีกำรจัดบริเวณเฉพำะส ำหรับร้ำนค้ำพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับชนิดต่ำงๆ ที่ใหญ่
ที่สุดแห่งหนึ่ง โดยเปิดตั้งแต่เวลำ 06.00 – 18.00 น. ในส่วนของวันหยุดเสำร์ – อำทิตย์ มีผู้เข้ำไป
เยี่ยมชมในส่วนของตลำดนัดประมำณ 200, 000 คนต่อวัน หรือประมำณ 1,600,000 คน ต่อเดือน 
นับว่ำเป็นตลำดนัดที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหำนคร จึงท ำให้นักท่องเที่ยวและประชำชนทั่วไปต่ำงให้
ควำมสนใจที่จะมำท่องเที่ยวในตลำดนัดสวนจตุจักร เนื่องจำกมีสินค้ำหลำกหลำยและรำคำไม่แพง ซึ่ง
ปัจจุบันกำรบริหำรงำนของตลำดนัดสวนจตุจักรนั้นอยู่ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของกำรรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (กองอ ำนวยกำรตลำดนัดกรุงเทพมหำนคร, 2552) 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องกำรศึกษำเกี่ยวกับรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต พฤติกรรมและควำมพึงพอใจ
ของชำวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษำตลำดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหำนคร เนื่องจำกตลำด
นัดจ ำนวนมำกที่กระจำยอยู่ทั่วกรุงเทพมหำนครมีควำมคล้ำยคลึงกับตลำดนัดสวนจตุจักร ประกอบ
กับงำนวิจัยที่ผ่ำนมำท ำกำรศึกษำ เรื่องพฤติกรรมกำรบริโภคและควำมพึงพอใจด้ำนสินค้ำบริกำรและ
ด้ำนควำมปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่ตลำดนัดสวนจตุจักร (กวิน วงศ์ลีดี, 2554) และเรื่อง
ปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรเลือกซ้ือเสื้อผ้ำแฟชั่นของผู้บริโภคในตลำดนัดสวน
จตุจักร กรุงเทพมหำนคร (ปำริชำติ วงษ์ทองดี, 2558) แต่ยังไม่พบว่ำงำนกำรศึกษำเกี่ยวกับรูปแบบ
กำรด ำเนินชีวิต พฤติกรรมและควำมพึงพอใจของชำวไทย จึงเป็นที่มำของกำรศึกษำครั้งนี้ 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำเกี่ยวกับรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต พฤติกรรมและ
ควำมพึงพอใจของชำวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษำตลำดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 
เพ่ือศึกษำน ำผลกำรศึกษำที่ได้มำพัฒนำรูปแบบกำรท่องเที่ยวของตลำดนัดสวนจตุจักรให้เป็นที่นิยม
แพร่หลำยไปในวงกว้ำงข้ึนอีก เพื่อทั้งให้เพ่ือให้เกิดกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไปในอนำคต 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษำรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต พฤติกรรม และควำมพึงพอใจของชำวไทยที่มีต่อ
แหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษำตลำดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 
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 1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของชำวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษำตลำดนัด
สวนจตุจักร กรุงเทพมหำนคร จ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล 
 1.2.3 เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตกับควำมพึงพอใจของชำวไทยที่
มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษำตลำดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 
 1.2.4 เพ่ือศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมและควำมพึงพอใจของชำวไทยที่มีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว กรณีศึกษำตลำดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 
 1.2.5 เพื่อศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำควำมพึงพอใจของชำวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
กรณีศึกษำตลำดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 
 
1.3 ขอบเขตกำรวิจัย 
 กำรศึกษำครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยแบบผสมผสำน (Mixed Research) ซึ่งมีท้ังกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
(Qualitative Research) และกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) โดยศึกษำถึงรูปแบบ
กำรด ำเนินชีวิต พฤติกรรมและควำมพึงพอใจของชำวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษำตลำดนัด
สวนจตุจักร กรุงเทพมหำนคร มีขอบเขตดังนี้ 
 1.3.1 ขอบเขตด้ำนกลุ่มตัวอย่ำง 
  1.3.1.1 ผู้ประกอบกำร ผู้วิจัยได้ท ำกำรสัมภำษณ์เชิงลึก โดยใช้วิธีสุ่มแบบเจำะจงจำก
ผู้ประกอบกำรในตลำดนัดสวนจตุจักร จ ำนวน 20 คน  
  1.3.1.2 ชำวไทยที่เข้ำมำท่องเที่ยวตลำดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหำนคร โดยใช้สูตร
ของ ยำมำเน่ (Yamane, 1973) ในกำรก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง ก ำหนดขนำดควำมเชื่อม่ันที่ 
95% ได้กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 400 คน 
 1.3.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 กำรวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรศึกษำเกี่ยวกับรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต พฤติกรรมและควำมพึงพอใจ
ของชำวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษำตลำดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหำนคร และ
ท ำกำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชำวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
กรณีศึกษำตลำดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 
 1.3.3 ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
  1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
สถำนภำพสมรส 
  2. รูปแบบกำรด ำเนินชีวิต ได้แก่ กิจกรรม ควำมสนใจ และควำมคิดเห็น 
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  3. พฤติกรรมของผู้ที่เข้ำมำท่องเที่ยว ได้แก่ กำรรู้จักสถำนที่ท่องเที่ยว สถำนที่ต้องกำร
ท่องเที่ยว กำรเดินทำงมำท่องเที่ยว กำรจัดสรรค่ำใช้จ่ำย ลักษณะของกำรใช้จ่ำย และกำรรับทรำบ
ข้อมูลกำรท่องเที่ยว 
 ตัวแปรตำม ได้แก่ ควำมพึงพอใจของชำวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษำตลำดนัดสวน
จตุจักร กรุงเทพมหำนคร ได้แก่ ด้ำนสถำนที่ ด้ำนกำรบริกำรและควำมปลอดภัย และด้ำนกำรอ ำนวย
ควำมสะดวก 
 1.3.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 งำนวิจัยนี้มีระยะเวลำในกำรรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือน พฤษภำคม  - ธันวำคม 2561 
 
1.4 ค ำถำมของงำนวิจัย 
 ค ำถำมของงำนวิจัยมีดังนี้ 
 1.4.1 รูปแบบกำรด ำเนินชีวิต พฤติกรรม และควำมพึงพอใจของชำวไทยที่มีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว กรณีศึกษำตลำดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหำนครเป็นอย่ำงไร 
 1.4.2 ควำมพึงพอใจของชำวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษำตลำดนัดสวนจตุจักร 
กรุงเทพมหำนคร จ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล มีควำมแตกต่ำงกันหรือไม่ 
 1.4.3 รูปแบบกำรด ำเนินชีวิตกับควำมพึงพอใจของชำวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษำ
ตลำดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหำนครมีควำมสัมพันธ์กันหรือไม่ 
 1.4.4 พฤติกรรมและควำมพึงพอใจของชำวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษำตลำดนัด
สวนจตุจักร กรุงเทพมหำนครมีควำมสัมพันธ์กันหรือไม่ 
 1.4.5 ควรมีแนวทำงกำรพัฒนำควำมพึงพอใจของชำวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษำ
ตลำดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหำนครอย่ำงไร 
 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับของงำนวิจัยมีดังนี้ 
 1.5.1 ผลกำรวิจัยสำมำรถน ำไปเสนอแนะให้กับผู้ประกอบกำรแหล่งท่องเที่ยว ตลำดนัดสวน
จตุจักรในกำรพัฒนำและปรับปรุงให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยวมำกยิ่งขึ้น 
 1.5.2 หน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องได้น ำข้อมูลไปปรับใช้เพื่อพัฒนำและปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่มีควำมคล้ำยคลึงกับตลำดนัดจตุจักร 
 1.5.3 เป็นแนวทำงในกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่สนใจศึกษำพฤติกรรมและควำมพึงพอใจของชำว
ไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
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1.6 ค ำศัพท์นิยำมเฉพำะ 
 นักท่องเที่ยว หมำยถึง ชำวเที่ยวที่เดินทำงมำท่องเที่ยวตลำดนัดสวนจตุจักร 
กรุงเทพมหำนคร 
 ตลำดนัดสวนจตุจักร หมำยถึง ตลำดนัดที่มีซื้อขำย แลกเปลี่ยนสินค้ำ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ในวันเสำร์ - อำทิตย์  
 รูปแบบกำรด ำเนินชีวิต หมำยถึง ลักษณะกำรใช้ชีวิตของชำวไทยแต่ละคน เป็นกำรด ำเนิน
กิจกรรมต่ำงๆ ควำมสนใจในเรื่องรำวรอบตัว ควำมคิดเห็นของชำวไทยที่มีต่อบุคคล สิ่งของ และ
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ประกอบด้วยตัวแปรด้ำน กิจกรรม ควำมสนใจ และ ควำมคิดเห็น 
 พฤติกรรมของชำวไทย หมำยถึง กำรกระท ำที่แสดงออกถึงควำมรู้สึกนึกคิด ควำมต้องกำร
ของจิตใจที่ตอบสนองต่อกำรท่องเที่ยว ประกอบด้วย กำรรู้จักสถำนที่ท่องเที่ยว สถำนที่ต้องกำร
ท่องเที่ยว กำรเดินทำงมำท่องเที่ยว กำรจัดสรรค่ำใช้จ่ำย ลักษณะของกำรใช้จ่ำย และกำรรับทรำบ
ข้อมูลกำรท่องเที่ยว 
 ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยว หมำยถึง ควำมรู้สึกในทำงบวกของชำวไทยมีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว ตลำดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 
 สถำนที่ หมำยถึง กำรเดินทำงของบุคคลจำกสถำนที่ซ่ึงเป็นที่อำศัยอยู่ประจ ำไปยังสถำนที่อ่ืน
เป็นกำรชั่วครำวและเดินทำงกลับไปสถำนที่อำศัยเดิม ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท ำให้ดึงดูดใจให้ชำวไทยเดินทำง
มำท่องเที่ยวที่ ตลำดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 
 กำรบริกำร หมำยถึง กำรให้บริกำรของแหล่งท่องเที่ยว กำรซื้อสินค้ำ กำรใช้บริกำรใน
ระหว่ำงที่ท่องเที่ยวในตลำดนัดจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 
 ควำมปลอดภัย หมำยถึง สภำพที่ปรำศจำกภัยคุกคำมไม่มีอันตรำยและควำมเสี่ยงใดๆ จำก
กำรเดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยวในตลำดนัดสวนจตุจักร 
 กำรอ ำนวยควำมสะดวก หมำยถึง กำรอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือให้ชำวไทยที่เดินทำงท่องเที่ยว
ได้รับควำมสุข ควำมสบำย และควำมประทับใจ ท ำให้อยำกจะมำท่องเที่ยวนำนวันขึ้น 
 คุณภำพของสินค้ำ หมำยถึง ลักษณะของสินค้ำที่ขำยในตลำดนัดสวนจตุจักรซึ่งมีมำตรฐำน 
และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของชำวไทยที่เดินทำงมำท่องเที่ยว 
 



บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมและความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งในบทนี้จะเป็นการน าเสนอแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรของการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทบทวนวรรณกรรม 
สืบค้นเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และรวบรวบแนวคิดที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 
 2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 
  2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
  2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท่องเที่ยว 
  2.1.4 แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยว 
  2.1.5 ข้อมูลทั่วไปของตลาดนัดสวนจตุจักร 
 2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.3 สมมุติฐาน 
 2.4 กรอบแนวคิดตามทฤษฎี 
 
2.1 ทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
 2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 
  2.1.1.1 ความหมายของรูปแบบการด าเนินชีวิต 
  เอสเซล (Assael, 1998) ได้ให้ความหมายของรูปแบบการด าเนินชีวิต ว่าเป็น
โครงสร้างโดยรวมของการใช้ชีวิต กล่าวได้ว่าการท่ีบุคคลเลือกใช้เวลา การใช้จ่ายเงิน และวิธีที่คนเรา
เลือกจะใช้เวลาว่าง รูปแบบการด าเนินชีวิตจะเป็นตัวสะท้อนกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น 
(Opinion) ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังสามารถสะท้อนค่านิยมของแต่ละบุคคลออกมาทางกิจกรรม 
หรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนรอบตัวบุคคล ซึ่งมาสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นลักษณะบุคลิกทาง
จิตวิทยา 
  โซโลมอน (Solomon, 2013) ให้ค านิยามรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) ไว้ว่า 
รูปแบบหนึ่งของการบริโภคท่ีสามารถอธิบายให้เห็นถึงค่านิยมหรือรสนิยมในการด าเนินชีวิตผ่าน
รูปแบบของการบริโภคสินค้าต่างๆ การเลือกของบุคคลว่าเขาเลือกใช้จ่ายเงินอย่างไร ซึ่งบุคคลมัก
เลือกจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มโดยมีสิ่งที่ชื่นชอบเหมือนๆ กันใช้เวลาท ากิจกรรมที่คล้ายคลึงกันและซื้อ
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ของคล้ายๆ กัน ดังนั้นนับเป็นทางเลือกท่ีดีของนักการตลาดในการก าหนดกลยุทธ์หรือผลิตสินค้าให้
ตรงกับลักษณะและความต้องการของกลุ่มคนเหล่านี้ 
  ฮอว์กินส์, เบสท ์และโคนนีย์ (Hawkins, Best & Coney, 1998) ได้กล่าวว่า รูปแบบ
การด าเนินชีวิต (Lifestyle) รูปแบบการด ารงชีวิต และวิธีที่เลือกในการด ารงชีวิตของบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง เป็นบทบาทของบุคลิกลักษณะของปัจเจกบุคคลที่ถูกสร้างและก าหนดรูปแบบผ่านการมี
ปฏิสัมพันธ์กับสังคมในขณะที่ด าเนินชีวิตตามวงจรชีวิตของตนเอง 
  เนียว, เควสเตอร์ และฮอว์กินส์ (Neal, Quester & Hawkins (2004) กล่าวว่า 
รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) คือ วิธีที่บุคคลใช้ชีวิต กล่าวคือ การแสดงออกของปัจเจกบุคคลใน
เรื่องสถานการณ์ ประสบการณ์ คุณค่าทัศนคติ รวมไปถึงความคาดหวังต่างๆ ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
  อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550) กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นหนึ่งในปัจจัยด้าน
บุคคลด้านตัวบุคคล (Personal) ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้านปัจจัยอ่ืนๆ 
ด้วยรูปแบบการด าเนินชีวิตนั้นก็คือลักษณะของความเป็นอยู่ที่แสดงถึง การใช้เวลาของแต่ละบุคคลว่า
เป็นอย่างไร การให้ความสนใจกับสภาพแวดล้อมรอบตัว และความคิดเห็น ซึ่งเป็นตัวแปรเหล่านี้คือ 
ลักษณะทางจิตวิทยา  
  ปณิศา มีจินดา (2553) กล่าวว่า การด าเนินชีวิตที่สะท้อนถึงทัศนะคติ ความสนใจ 
และความคิดเห็นของผู้บริโภค หรือเป็นรูปแบบการด ารงชีวิตของบุคคลรวมถึงกิจกรรม ความสนใจ 
และความคิดเห็น  
  สรุปได้ว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง วิธีที่บุคคลเลือกใช้ชีวิตของตนเอง ซึ่ง
แตกต่างกันตามความชื่นชอบ และการให้ความส าคัญของบุคลซึ่งแสดงออกผ่านกิจกรรมที่เลือกท า 
การใช้เวลาว่างและการใช้ชีวิตในแบบของตนเอง ส่งผลต่อทัศนคติ ประสบการณ์ และความคาดหวัง
ต่างๆ ที่มีความแตกต่างกัน 
  2.1.1.2 ลักษณะของรูปแบบการด าเนินชีวิต 
  สรินยา สงค์ประเสริฐ (2554) ได้ศึกษาเก่ียวกับลักษณะของรูปแบบการด าเนินชีวิต
ดังนี้ 
   1) รูปแบบการด าเนินชีวิตได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่ม รูปแบบการด าเนินชีวิตของ
แต่ละบุคคลได้รับอิทธิพลมาจากหลายปัจจัย โดยกลุ่มทางสังคมที่บุคคล มีปฏิสัมพันธ์ด้วย นับเป็น
ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคลเป็นอย่างมาก เช่น กลุ่มเพ่ือน ครอบครัว 
บุคคลส าคญัในชีวิต  
   2) รูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล บุคคลจะแสดง
พฤติกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของตนเอง เมื่อเรารู้รูปแบบการด าเนินชีวิต 
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ของของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ก็มีความเป็นไปได้ที่เราจะสามารถคาดคะเนพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคล
นั้นได ้เช่น คนที่มีแนวคิดแบบเสรีนิยม รักความอิสระ มักจะชอบเดินทางท่องเที่ยว เป็นต้น 
   3) รูปแบบการด าเนินชีวิตสามารถบอกจุดศูนย์กลางของความสนใจของบุคคล 
(Center of Interest) ท าให้สามารถคาดคะเนความสนใจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวพันหรือใกล้เคียงกับความสนใจ 
ที่เป็นจุดศูนย์กลาง เช่น คนที่ให้ความสนใจเรื่องครอบครัวก็มักจะใส่ใจเรื่องหน้าที่การงาน งานอดิเรก
และเรื่องเกี่ยวกับศาสนาด้วย เป็นต้น 
   4) รูปแบบการด าเนินชีวิตแปรเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น 
สังคมในปัจจุบัน ที่แตกต่างไปจากเดิม ผู้หญิงออกมาท างานนอกบ้านหาเลี้ยงครอบครัวได้เหมือน
ผู้ชาย 
  ดังนั้น รูปแบบการด าเนินชีวิตจึงแสดงให้เห็นถึงภาพพจน์ของบุคคล ทั้งหมดที่ตัวเรามี
อยู่ อันมีผลมาจากวัฒนธรรม สถานการณ์ และประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการด ารงชีพ คุณสมบัติ
เหล่านี้เกี่ยวพันกับการท า กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลนั้นๆ ด้วย 
  2.1.1.3 การวัดรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยใช้วิธ ีAIOs 
  การวัดรูปแบบการด าเนินชีวิตหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การพรรณนาลักษณะทาง
จิตวิทยาหรือมาตรวัดจิตนิสัย ในทางปฏิบัติมักจะใช้ 3 ตัวแปร คือ กิจกรรม (Activity) ความสนใจ 
(Interests) และความคิดเห็น (Opinions) หรือเรียกอีกอย่างว่า AIOs โดยแบบส ารวจ AIOs นี้
ประกอบด้วยข้อค าถามต่างๆ ดังนี้ 
   1) กิจกรรมที่ท าเพ่ือให้ผู้บริโภคเปิดเผยสิ่งที่ท าสิ่งที่ซื้อ รวมถึงการใช้เวลาว่าง 
   2) ความสนใจ เป็นค าถามที่วัดความชอบและการจัดล าดับความส าคัญของ
ผู้บริโภค 
   3) ความคิดเห็น เป็นค าถามท่ีมุ่งเน้นความคิด ความรู้สึก และทัศนะคติต่างๆ 
ของผู้บริโภค 
  อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550) ได้กล่าวถึง การวัดรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตโดยใช้วิธี AIOs ดังนี้ 
   A คือ กิจกรรมซึ่งหมายถึงปฏิกิริยาที่แสดงออก เช่น ดูโทรทัศน์ จ่ายของใน
ร้านค้าหรือ เล่าให้เพ่ือนฟังเกี่ยวกับบริการซ่อมรถของอู่ประจ า แม้ว่าปฏิกิริยานี้ใครๆ ก็เห็นอยู่แต่ไม่
สามารถเดาเหตุผลของการกระท าได้หมดและก็ไม่ใคร่จะมีใครท าการวัดเพ่ือหาเหตุผลของปฏิกิริยานี้ 
   I คือ ความสนใจเป็นความสนใจในเรื่องราวเหตุการณ์ หรือวัตถุโดยมีระดับของ
ความตืน่เต้นที่เกิดข้ึนเมื่อได้ตั้งใจติดต่อกันมาหรือมีความตั้งใจเป็นพิเศษเก่ียวกันมัน 
   O คือ ความคิดเห็น เป็นไปในรูปคาพูดหรือเขียนตอบที่บุคคลตอบต่อ
สถานการณ์ที่กระตุ้นเรา ค าถามความคิดเห็นใช้เพ่ืออธิบายแปลความหมายการคาดคะเนและการ
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ประมาณค่า เช่นเชื่อในสิ่งซึ่งบุคคลอ่ืนตั้งใจความเชื่อเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ประเมินรางวัลที่จะ
ได้รับ จากการเลือกทางเลือกและโทษท่ีจะเป็นผลของการเลือกทางเลือก 
  รูปแบบการด าเนินชีวิตจะถูกก าหนดด้วยปัจจัยต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยประสบการณ์
ที่ผ่านมาลักษณะที่ติดมาตั้งแต่เกิด และสถานการณ์ในปัจจุบัน สิ่งดังกล่าวเหล่านี้มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคทุกคนจะมีการด าเนินชีวิตเป็นของตนเองและจะได้รับการปรุงแต่งขัดเกลาโดย
ผ่านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ไปตามล าดับขั้นตอนของวงจรชีวิต ซึ่ง พลัมเมอร์ (Plummer, 1974) 
ได้แสดงโครงสร้างค าถามเพ่ือน ามาใช้ตั้งค าถามเพ่ือศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตในงานวิจัย ออกมา
เป็นตารางที่ได้รับความนิยมมีลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.1: กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ที่แสดง 
  รูปแบบการด าเนินชีวิต 
 

กิจกรรม (Activities: A) ความสนใจ (Interests: I) ความคิดเห็น (Opinions: O) 
การท างาน ครอบครัว ความสัมพันธ์ส่วนตัว 
งานอดิเรก บ้าน ปัญหาสังคม 

เหตุการณ์ทางสังคม งาน อาชีพ การเมือง 
วัดหยุดพักผ่อน ชุมชน ธุรกิจ 

การบันเทิง สันทนาการ เศรษฐศาสตร์ 
สมาชิกสโมสร แฟชั่น การศึกษา 

ชุมชน อาหาร ผลิตภัณฑ์ 
การซื้อสินค้า สื่อต่าง ๆ อนาคต 
การเล่นกีฬา ความส าเร็จ วัฒนธรรม 

 
ที่มา:  Plummer, J.T.  (1974).  The concept and application of lifestyle segmentation.  
 Journal of Abnormal and Social Psychology, 65(3), 145-153. 
 
 สรุปได้ว่าการวัดรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยใช้วิธี AIOs จะท าให้เราทราบถึงรูปแบบลักษณะ
การด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวเพ่ือเป็นการเจาะจงกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยเลือกใช้วิธีการวัดแบบ 
AIOs ซึ่งเป็นการส ารวจรูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวก่อนที่จะตัดสินในท่องเที่ยวตลาดนัด
สวนจตุจักร 
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 2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
  2.1.2.1 ความหมายของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
  บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2555) กล่าวว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวหมายถึงการกระท าทุก
อย่างของนักท่องเที่ยวไม่ว่าการกระท านั้น นักท่องเที่ยวจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม และบุคคลอ่ืน
สังเกตเห็นการกระท านั้นได้หรือไม่ก็ตาม เพ่ือมุ่งตอบสนองความต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสภาพการณ์
ใดสภาพการณ์หนึ่ง 
  ผณินทรา ธนะเพ็ชร (2556) กล่าวว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยว หมายถึง การแสดงออก
ของนักท่องเที่ยวแต่ละคนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยวว่ามีพฤติกรรมอย่างไร มีกระบวนการ
ในการตัดสินใจท่องเที่ยวอย่างไรรวมทั้งความพึงพอใจที่มีต่อองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวอย่างไร 
  สรุปได้ว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่แสดง
ออกมาผ่านการกระท าท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์สินค้า การมาท่องเที่ยว และการใช้
บริการในสถานที่ท่องเที่ยวทั้งก่อนและหลัง ซึ่งมีทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยการกระท าที่แสดง
ออกมานั้นจะมีความแตกต่างกันออกไปตามความรู้สึกของแต่ละคน จนผู้อ่ืนสามารถสังเกตได้ ทั้งนี้
การกระท าของแต่ละคนอาจแสดงออกมาทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว มีสติหรือไม่มีสติ ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ 
ชัดเจนหรือแอบแฝง 
  2.1.2.2 องค์ประกอบของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
  บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2555 อ้างใน ผณินทรา ธนะเพ็ชร, 2556, หน้า 26-27) กล่าวว่า
พฤติกรรมของบุคคลเกิดขึ้นเพราะองค์ประกอบ 7 ประการต่อไปนี้ 
   1) เป้าหมาย หมายถึง ทุกพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจะต้องมีเป้าหมายในการ
กระท า เช่น นักท่องเที่ยวกลุ่มอนุรักษ์ต้องการเกียรติยศ โดยการแสดงให้ผู้อ่ืนเห็นว่าตนเดินทาง
ท่องเที่ยวที่ท าให้สภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวยังคงสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ดังเดิม 
   2) ความพร้อม หมายถึง ความมีวุฒิภาวะและความสามารถในการท ากิจกรรม
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ เช่น นักท่องเที่ยวกลุ่มท่ีรักความผจญภัยนิยมไต่เขา ปีนหน้าผา
จะต้องมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจและสามารถจะท ากิจกรรมที่ตนชอบได้ เป็นต้น 
   3) สถานการณ์ หมายถึง เหตุการณ์หรือโอกาสที่เอ้ืออ านวยต่อการเลือก
กิจกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการ เช่นการท่องเที่ยวตามหมู่เกาะควรกระท ากิจกรรมในยามคลื่น
ลมสงบไม่ควรท ากิจกรรมในขณะที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเป็นต้น 
   4) การแปลความหมาย หมายถึง วิธีการคิดแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการที่พอใจมากที่สุดในสถานการณ์หนึ่งๆ เช่นเวลาเที่ยงควรเป็นเวลาที่นักท่องเที่ยวจะต้องหยุด
พักรับประทานอาหารกลางวัน เป็นต้น 
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   5) การตอบสนอง หมายถึง การตัดสินใจกระท ากิจกรรมตามที่ตนได้เลือกสรร
แล้วเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการของตนเอง เช่น นักท่องเที่ยวได้ตัดสินใจที่
จะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเพื่อพักผ่อน ดังนั้นนักท่องเที่ยวจะต้องวางแผนการเดินทางและ
จัดการด าเนินการล่วงหน้าในการกระท ากิจกรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตั้งแต่กิจกรรมการ
ก าหนดสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมการเดินทาง กิจกรรมการจองท่ีพัก เป็นต้น 
   6) ผลลัพธ์ที่ตามมา หมายถึง ผลจากการกระท าหนึ่งๆ อาจได้ผลตามท่ี
คาดหมายไว้หรืออาจไม่ได้ผลตามท่ีคาดหวังไว้ เช่นนักท่องเที่ยวได้ก าหนดการเดินทางเพ่ือพักผ่อนใน
วันหยุดปรากฏว่าในเวลานั้นเกิดการชุมนุมที่สนามบิน และท าให้สนามบินต้องปิดท าการเครื่องบินไม่
สามารถลงจอดได้ มีผลลัพธ์ท าให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถบรรลุตามท่ีคาดหมายไว้ เป็นต้น 
   7) ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่กระท าลงไป
ไม่บรรลุเป้าหมายตามท่ีต้องการ จึงต้องกลับมาแปลความหมายและไตร่ตรองเพ่ือเลือกวิธีใหม่ๆ มา
ตอบสนองความต้องการ หรืออาจจะเลิกล้มความต้องการ เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เกินความสามารถเช่น 
การเกิดจลาจลในแหล่งท่องเที่ยว จะท าให้เกิดความผิดหวัง เพราะเกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัย
และอาจล้มเลิกความตั้งใจในการเดินทาง หรืออาจเปลี่ยนเส้นทางไปเมืองอ่ืนที่ปลอดภัยกว่า เป็นต้น 
  ชวัลนุช อุทยาน (2557) กล่าวว่า องค์ประกอบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ส าคัญ 7 ประการ คือ 
   1) เป้าหมาย คือ นักท่องเที่ยวจะต้องมีเป้าหมายในการเดินทาง เช่น เดินทาง
ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน เดินทางท่องเที่ยวธรรมชาติ หรือเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
   2) ความพร้อม เป็นความพร้อมทางด้านร่างกายของนักท่องเที่ยวในการออก
เดินทางเพ่ือที่จะสามารถท ากิจกรรมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ เช่น ถ้านักท่องเที่ยวต้องการปีน
หน้าผาก็ต้องมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ ร่างกายต้องมีความแข็งแรง 
   3) สถานการณ์ คือ ต้องดูความเหมาะสมของเวลาว่าในขณะนั้นสภาพดินฟ้า
อากาศของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งนั้นเป็นอย่างไร มีโอกาสเอ้ืออ านวยให้ท ากิจกรรมหรือไม่ เช่น
การท่องเที่ยวตามหมู่เกาะก็ไม่ควรไปไหนช่วงหน้ามรสุม เป็นต้น 
   4) การแปลความหมาย เป็นการแปลวิธีคิดแบบต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว 
   5) การตอบสนอง คือ การตัดสินใจกระท ากิจกรรมตามความต้องการของ
ตนเองเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งใจไว้ เช่น นักท่องเที่ยวตัดสินใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวในช่วง
วันหยุดเพ่ือพักผ่อน ดังนั้นจึงต้องวางแผนการเดินทางและจัดการด าเนินการล่วงหน้า เป็นต้น 
   6) ผลลัพธ์ที่ตามมา คือ ผลจากการที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวซึ่งผล
นั้นอาจเป็นไปตามท่ีนักท่องเที่ยวคาดหวังไว้หรืออาจตรงกันข้ามกับสิ่งที่ความคาดหวังไว้ก็ได้ 
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   7) ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง คือ ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว เช่น การที่
นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว และได้รับการบริการในด้านสินค้า และการบริการไม่ตอบสนองต่อ
ความต้องการเมื่อเดินทางมาครั้งหน้าก็จะต้องมีวิธีใหม่ๆ มีการไตร่ตรองอย่างดีเพ่ือให้ตอบสนองความ
ต้องการหรืออาจจะล้มเลิกความต้องการไปเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เกินความสามารถ 
  2.1.2.3 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่า การวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการศึกษา
พฤติกรรมการซื้อ การตัดสินใจซื้อ และการใช้ของผู้บริโภค เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจ และความ
ต้องการของผู้บริโภค โดยค าตอบที่ได้จะช่วยให้สามารถจัดการกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถ
ตอบสนองผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมค าถามที่ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่ 
คือ 6Ws และ 1H ประกอบด้วย ผู้บริโภคเป็นใคร (Who) ซื้ออะไร (What) ซื้อท าไม (Why) ใครมี
ส่วนร่วม (Who Participate) ซื้อเมื่อไหร่ (When) ซื้อที่ไหน (Where) ซื้ออย่างไร (How) ซึ่งจะท าให้
ได้ค าตอบ 7 ค าตอบที่ต้องการทราบ เพ่ือจะได้รู้พฤติกรรมการบริโภค ซึ่งประกอบด้วย 7 Os คือ 
ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจากผลิตภัณฑ์หรือการบริการ (Product 
or Service) วัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objectives) บทบาทองค์กร หรือกลุ่มต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการ
ซื้อ(Organizations) โอกาสในการซื้อ (Occasions) ช่องทางหรือสถานที่จ าหน่ายที่ผู้บริโภคไปท าการ
ซื้อ(Outlets) ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ แล้วน าไปใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป 
 
ตารางที่ 2.2: ค าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) เพ่ือหาค าตอบ 7 ค าตอบเกี่ยวกับพฤติกรรม ผู้บริโภค  
   (7Os) 
 

ค าถาม (6Ws และ1H) ค าตอบที่ต้องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง 

1. ใครอยู่ในตลาด
เป้าหมาย (Who is in 
the target market?) 

ลักษณะกลุ่มเป้าหมายด้าน 
(1) ประชากรศาสตร์ 
(2) ภูมิศาสตร์ 
(3) จิตวิทยา หรือ จิต
วิเคราะห์ 
(4) พฤติกรรมศาสตร์ 

กลยุทธ์การตลาด (4Ps) 
ประกอบด้วยกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 
ราคา การจัดจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ): ค าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) เพ่ือหาค าตอบ 7 ค าตอบเกี่ยวกับพฤติกรรม  
   ผู้บริโภค (7Os) 
  

ค าถาม (6Ws และ1H) ค าตอบที่ต้องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง 
2. ผู้บริโภคซื้ออะไร 
(What does the 
consumer buy?) 

สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ คือ 
คุณสมบัติหรือองค์ประกอบ
ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีความ
แตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน  

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์  
ประกอบด้วย ความแตกต่างด้าน
ผลิตภัณฑ์ การบริการ บุคลากร 
ราคาภาพลักษณ์ 

3. ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ 
(Why does the 
consumer buy?) 

วัตถุประสงค์ในการซื้อ 
ผู้บริโภคซื้อสินค้าเพ่ือ
สนองตอบต่อความต้องการ
ทางด้านร่างกายและด้าน
จิตวิทยาซึ่งเราต้องศึกษาถึง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซื้อ คือ 
(1) ปัจจัยภายใน หรือ ปัจจัย
ทางด้านจิตวิทยา 
(2) ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัย
ด้านสังคม และวัฒนธรรม 
(3) ปัจจัยบุคคล 

กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ 
(1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์  
(2) กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด 
ประกอบด้วยกลยุทธ์ด้านการ
โฆษณา การขายโดยใช้พนักงาน
ขาย การส่งเสริมการขาย การให้
ข่าว และ 
การประชาสัมพันธ์ 
(3) กลยุทธ์ด้านราคา 
(4) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย  

4. ใครมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซื้อ (Who 
participates in the 
buying?) 

บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ ที่มี
อิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ 
ประกอบด้วย 
(1) ผู้ริเริ่ม (2) ผู้มีอิทธิพล 
(3) ผู้ตัดสินใจซื้อ (4) ผู้ซื้อ 
(5) ผู้ใช้ 

กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ กลยุทธ์ด้าน
การโฆษณา และการส่งเสริมทาง
การตลาด โดยใช้กลุ่มอิทธิพล 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ): ค าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) เพ่ือหาค าตอบ 7 ค าตอบเกี่ยวกับพฤติกรรม  
   ผู้บริโภค (7Os) 
 

ค าถาม (6Ws และ1H) ค าตอบที่ต้องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง 
5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด 
(When does the 
consumer buy?) 

โอกาสในการซื้อ เช่น ช่วง
เดือนใดของปี ช่วงฤดูกาลใด
ของปี ช่วงวันใดของเดือน 
ช่วงเวลาใดของวันโอกาส
พิเศษหรือเทศกาลวันส าคัญ 
ต่างๆ 

กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ กลยุทธ์การ
ส่งเสริมทางการตลาด โดยควรจะ
ท าการส่งเสริมการตลาด เมื่อใดจึง
จะสอดคล้องกับโอกาสในการซื้อ 

6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน 
(Where does the 
consumer buy?) 

ช่องทางหรือแหล่ง  ที่ไปซื้อ  
เช่น ห้างสรรพสินค้า 
ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของช า 
เป็นต้น 

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
บริษัทนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดเป้าหมาย
โดยพิจารณาว่าจะผ่านคนกลาง
อย่างไร 

7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร 
(How does the 
consumer buy?) 

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 
ประกอบด้วย 
(1) การรับรู้ปัญหา หรือการ
รับรู้ถึงความต้องการ 
(2) การค้นหาข้อมูล 
(3) การประเมินผลทางเลือก 
(4) การตัดสินใจซื้อ 
(5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ กลยุทธ์การ
ด้านส่งเสริมการตลาด 
ประกอบด้วยการโฆษณา การขาย
โดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริม
การขาย การให้ข่าว และการ
ประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง 
โดยพนักงานขายจะก าหนด
วัตถุประสงค์ในการขายให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการ
ตัดสินใจซื้อ 

 
ที่มา:  ศิริวรรณ เสรีรัตน์.  (2550).  พฤติกรรมผู้บริโภค.  กรุงเทพฯ: บริษัทธีระฟิล์ม และไซเท็ก จ ากัด. 
 
  2.1.2.4 พฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
  บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2555) กล่าวว่าการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการ
ตัดสินใจท่องเที่ยว ก็เพ่ือให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถตอบสนองพฤติกรรมหรือความต้องการ
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ของนักท่องเที่ยวให้ได้รับความพอใจ ซึ่งพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจท่องเที่ยว หมายถึง 
ปฏิกิริยาของนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวรวมทั้งขบวนการต่างๆ 
ในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว พอสรุปถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจท่องเที่ยวว่ามี
ขั้นตอนส าคัญอยู่ 9 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ คือ 
   ขั้นที่ 1 การส่งเสริมตลาดทางการท่องเที่ยว (Tourism Promotion) เป็นการ
อ านวยข่าวสารทางการท่องเที่ยวให้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยผ่านสื่อต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าให้
นักท่องเที่ยวได้รับข่าวสารเหล่านั้น เช่น จากหนังสือพิมพ์ จากนิตยสาร จากองค์การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว จากบริษัทน าเที่ยว จากบริษัทการบิน จากญาติมิตร เป็นต้น ข้อมูลทางการท่องเที่ยวอาจ
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สภาพภูมิศาสตร์ ที่พักการคมนาคม
ความปลอดภัย 
   ขั้นที่ 2 ความต้องการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละคน (Need) เมื่อ
นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลทางการท่องเที่ยวแล้ว ก็จะก่อให้เกิดความต้องการ
ท่องเที่ยวขึ้นภายในจิตใจของนักท่องเที่ยวแต่ละคน ทั้งนี้นักท่องเที่ยวต้องการเสริมสิ่งที่ขาดไปหรือ
เพ่ิมรสชาติให้กับชีวิต เช่นเกิดความเบื่อหน่าย อยากเปลี่ยนบรรยากาศต้องการเดินทางท่องเที่ยวให้ได้
เห็นสิ่งใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์เป็นต้น โดยปกติแล้วนักท่องเที่ยวส่วนมากต้องการไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจค่าครองชีพถูก การบริการได้มาตรฐาน มีความสะดวกสบายและปลอดภัยในการ
ท่องเที่ยว 
   ขั้นที่ 3 สิ่งจูงใจส าหรับนักท่องเที่ยว (Motivation) เป็นแรงกระตุ้นให้อยาก
ท่องเที่ยวซึ่งเกิดจากปัจจัย 2 ประการคือ Push Factor เป็นแรงผลักดันให้เกิดความอยากท่องเที่ยว 
และ Pull Factor เป็นแรงดึงดูดใจให้ไปชมแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ 
   ขั้นที่ 4 การตัดสินใจของนักท่องเที่ยว (Decision Making) เป็นองค์ประกอบที่
ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวมาก เมื่อผู้ประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวได้รับข้อมูลทางการท่องเที่ยว
แล้วเกิดความต้องการอยากท่องเที่ยวขึ้น อีกท้ังยังเกิดแรงกระตุ้นจากสิ่งจูงใจจะท าให้เกิดภาพลักษณ์
ทางการท่องเที่ยว (Tourist Image) ของแต่ละท้องถิ่นขึ้น เพ่ือประกอบการตัดสินใจว่าจะไปท่องเที่ยว
ที่ไหนดีที่สุด โดยค านึงถึงความประหยัด ปลอดภัย สะดวกสบายและความอภิรมย์มากท่ีสุดเป็นเกณฑ์
ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของสถานที่ท่องเที่ยวอาจปรากฏทั้งในลักษณะบวกหรือลบก็ได้ เช่น
ประเทศยุโรปมีความปลอดภัยสูง แต่ค่าใช้จ่ายสูงตามด้วย ประเทศสังคมนิยมมีเงื่อนไขการเข้า
ประเทศยุ่งยาก เป็นต้น จากการส ารวจปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวมี 8 ประการตามล าดับ 
ความส าคัญดังต่อไปนี้ 
    1) จะไปท่องเที่ยวที่ไหน 
    2) จะไปท่องเที่ยวเมื่อไร 
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    3) จะไปท่องเที่ยวทางใด  
    4) จะไปท่องเที่ยวเมื่อไร 
    5) จะไปท่องเที่ยวนานเท่าไร 
    6) จะไปท่องเที่ยวเพื่อชมอะไร 
    7) จะไปพักแรมในสถานที่ประเภทไหน 
    8) จะไปท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ก่ีวัน 
   ขั้นที่ 5 การวางแผนค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว (Planning for Expenditure) 
โดยปกติเมื่อตัดสินใจจะไปสถานที่ใด ก็จะต้องศึกษาค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ยิ่งถ้าไปท่องเที่ยว
ต่างประเทศจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก ก็ต้องเตรียมเก็บเงินไว้ จึงต้องมีการวางแผนก่อน 1–
2 ปี ในการวางแผนค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวการเตรียมวางแผนค่าใช้จ่ายทางการท่องเที่ยวว่าค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดท่ีจะเกิดขึ้น ในการท่องเที่ยวสถานที่นั้นๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหารค่าที่พัก ค่า
รักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายซื้อของที่ระลึก เป็นต้น การวางแผนค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวนี้อาจขอความ
ช่วยเหลือจากธุรกิจน าเที่ยวมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวนอกจากนั้นยังต้องมี
การเตรียมวางแผนเรื่องลางานและฝากคนดูแลบ้านด้วย 
   ขั้นที่ 6 การเตรียมการเดินทาง (Travel Preparation) คือ เมื่อตัดสินใจเลือก
สถานที่ท่องเที่ยวแน่นอน และมีการวางแผนค่าใช้จ่ายเสร็จหมดแล้ว ในขั้นนี้ผู้จะเดินทางท่องเที่ยวก็
ต้องเตรียมตัว ในเรื่องของการจองตั๋วพาหนะที่จะเดินทาง การจองรายการท่องเที่ยว การยืนยันการ
เดินทาง การจัดท าเอกสารการเดินทางเช่น หนังสือเดินทาง (Passport) การอนุญาตเข้าประเทศ 
(Visa) เป็นต้น นอกจากนั้นยังต้องเตรียมเสื้อผ้าและของที่จ าเป็นในระหว่างเดินทาง การแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ตลอดจนการเตรียมการเรื่องสุขภาพและภารกิจส่วนตัว 
   ขั้นที ่7 การเดินทางท่องเที่ยว (Travel) เป็นการออกเดินทางจากบ้านเพ่ือ
ท่องเที่ยวจนกระทั่งท่องเที่ยวเสร็จแล้วถึงกลับบ้าน โดยจะมีการประเมินผลการท่องเที่ยวเป็นระยะๆ 
ตามประสบการณ์ที่ได้รับ เริ่มตั้งแต่ยานพาหนะที่น าเข้าไปสู่จุดหมายปลายทางหรือแหล่งท่องเที่ยว
สภาพแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนที่พักอาหารการกิน และอ่ืนๆ เพื่อประเมินผลการเดินทางท่องเที่ยวครั้ง
นี้ว่าเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจการเดินทางในครั้งต่อไป หรืออาจะบอกต่อให้
บุคคลอื่นเดินทางมาท่องเที่ยวในสถานที่แห่งนี้ หรือบอกต่อบุคคลอื่นไม่ให้มาท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี้ 
   ขั้นที่ 8 ประสบการณ์นักท่องเที่ยว (Experience) เมื่อนักท่องเที่ยวได้มีการ
ประเมินผลการเดินทางท่องเที่ยว อาจเป็นสถานที่ สภาพแวดล้อม ผู้คน การบริการ สิ่งอ านวยความ
สะดวก ก็จะได้ผลของประสบการณ์การท่องเที่ยว ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
    1) มีความพึงพอใจ เป็นประสบการณ์ทางบวก (Positive) ที่
นักท่องเที่ยวได้รับหรือสัมผัสสิ่งต่างๆ ในขณะที่เดินทางท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสถานที่ คน



18 

สภาพแวดล้อม การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวปรากฏผลการประเมินว่า
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ 
    2) ไม่มีความพึงพอใจ เป็นประสบการณ์ทางลบ (Negative) 
นักท่องเที่ยวได้รับหรือสัมผัสสิ่งต่างๆ ในขณะที่เดินทางท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ คน
สภาพแวดล้อม การบริการ และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวปรากฏผลการประเมินว่า
นักท่องเที่ยวไม่มีความพึงพอใจ 
   ขั้นที่ 9 ทัศนคตขิองนักท่องเที่ยว (Attitude) เมื่อนักท่องเที่ยวได้รับ
ประสบการณ์จากการท่องเที่ยวแล้ว ก็จะเกิดทัศนคติต่อการท่องเที่ยวครั้งนี้ ถ้าหากว่านักท่องเที่ยว
ได้รับความพึงพอใจก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยวครั้งนี้ อาจท าให้เขากลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งหรือ
บอกเล่าให้บุคคลอ่ืนมาท่องเที่ยว ถ้าหากนักท่องเที่ยวได้รับความไม่พึงพอใจก็จะมีทัศนคติไม่ดีต่อการ
ท่องเที่ยวครั้งนี้ อาจท าให้ไม่อยากเดินทางมาท่องเที่ยวอีกหรือบอกเล่าให้บุคคลอ่ืนไม่อยากเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวด้วย 
  สรุปว่าพฤติกรรมการตัดสินใจมาท่องเที่ยว คือ การแสดงออกของนักท่องเที่ยวแต่ละ
คนที่เก่ียวข้องกับการเดินทางและกระบวนการตัดสินใจและแสดงออกของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในสถานที่นั้น ถ้าหากได้รับความพึงพอใจก็จะมีการบอกต่อและกลับมาเที่ยวในสถานที่แห่ง
นั้นซ้ า ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2555) ด้านการตัดสินใจ
ของนักท่องเที่ยว (Decision Making) เช่น ไปเที่ยวที่ไหน ไปเที่ยวกับใคร ไปเที่ยวเมื่อไร เป็นต้น เป็น
กรอบแนวคิดตัวแปรต้นในด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว 
 2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท่องเที่ยว 
  2.1.3.1 ความหมายของความพึงพอใจในการท่องเที่ยว 
  ชัชวัชร น้อยนะวะกุล (2556) ได้สรุปไว้ว่า ความหมายความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึก
ของบุคคลเมื่อได้รับความสุขหรือความผิดหวัง ซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบการรับรู้กับความคาดหวัง
ในผลลัพธ์ของสิ่งที่ต้องการ ถ้าการรับรู้ต่อสิ่งที่ต้องการพอดีกับความคาดหวัง ลูกค้าจะเกิดความพึง
พอใจ 
  ปิยาวรรณ ดิศรพงศ์ (2553) ได้สรุปไว้ว่า ความพึงพอใจไว้ว่า เป็นความรู้สึกนึกหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับเจตคติของคนท่ีเกิดจากประสบการณ์ที่ผู้รับบริการเข้าไปในสถานที่
ให้บริการนั้นๆ และประสบการณ์นั้นเป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการ ซึ่งความพึงพอใจมาก
หรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่แตกต่างกันแต่ละบุคคล 
  สรชัย พิศาลบุตร (2550) ความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ หมายถึง การที่
ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้รับสิ่งที่ต้องการ แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในขอบเขตที่ผู้ให้บริการสามารถจัดหาบริการ
ให้ได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม 
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  พรรณี ชูชัยเจนจิต (2550) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกในทางบวก 
ความรู้สึกท่ีดีที่ประทับใจต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าและการบริการ ราคา การจัดจัดจ าหน่าย 
และการส่งเสริมทางการตลาด 
  โอวิเวอร์ (Oliver, 1980) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการท่องเที่ยว หมายถึง ความรู้สึก
ที่เกิดจากความคาดหวังก่อนการซื้อสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว แล้วเปรียบเทียบคุณภาพ
สินค้าและบริการว่าตรงตามความคาดหวังหรือไม่ ถ้าหากคุณภาพสินค้าและบริการเกินกว่าความ
คาดหวัง ก็จะส่งผลไปสู่ความรู้สึกทางบวก ซึ่งหมายความว่านักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจในระดับ
มากและจะกลับมาซื้อซ้า แต่ถ้าหากหากคุณภาพสินค้าและบริการต่ากว่าความคาดหวัง ก็จะส่งผลไปสู่
ความรู้สึกทางลบ ซึ่งหมายความว่านักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจในระดับน้อยและจะมองหาทาง
เลือกใหม่ในการซื้อสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวครั้งต่อไป 
  ชอน (Chon, 1989) กล่าวว่าความพึงพอใจในการท่องเที่ยว หมายถึง ความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวที่เกิดจากความคาดหวังเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวกับผลการประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ซึ่งผลการเปรียบเทียบระหว่างภาพลักษณ์ของ
แหล่งท่องเที่ยวกับความรู้สึกจริงที่ได้รับและการบรรลุเป้าหมายในการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวนั้น 
  ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2556) กล่าวว่าความพึงพอใจในการท่องเที่ยว หมายถึงความ
คาดหวังที่เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกหรือการแสดงถึงการตั้งเป้าหมายที่เก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก
อาศัย กิจกรรมทางการท่องเที่ยวและองค์ประกอบอื่นๆ ซึ่งความพึงพอใจยังมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวอีกด้วย ความพึงพอใจทางด้านการท่องเที่ยวยังสัมพันธ์กับแนวคิดซึ่งอธิบายถึง
บุคลิกลักษณะการเดินทางโดยมีจุดประสงค์เพ่ือท่องเที่ยวของกลุ่มคนที่สัมพันธ์กับสถานที่ท่องเที่ยว
หรือแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งการวัดระดับความพึงพอใจเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างซับซ้อน มีความ
หลากหลาย อีกท้ังยังมีปัจจัยด้านอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งอาจเกิดขึ้นก่อน
เดินทาง ระหว่างการท่องเที่ยวและหลังจากการท่องเที่ยว 
  นิคม จารุมณี (2556) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการท่องเที่ยว หมายถึง พฤติกรรม
หลังการซื้อของนักท่องเที่ยว หากคุณภาพบริการดีสามารถนาไปสู่ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและ
ทาให้นักท่องเที่ยวมีข้อจากัดน้อยลงในการตัดสินใจเลือกใช้บริการในครั้งต่อไป อีกทั้งยังสัมพันธ์กับ
บริการอ่ืนๆ ของธุรกิจอีกด้วย 
  นิศา ชัชกุล (2557) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการท่องเที่ยว หมายถึง ความรู้สึกของ
นักท่องเที่ยว ที่รู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจมาจากพ้ืนฐานประสบการณ์ในอดีตเปรียบเทียบระหว่าง
ความคาดหวังก่อนการเดินทางและการประเมินผลหลังการเดินทางซึ่งพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มี
พ้ืนฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันย่อมทาให้มีทัศนคติ ความเข้าใจต่อแหล่งท่องเที่ยวมีมุมมองที่
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แตกต่างกัน ดังนั้นหน้าที่ของผู้ให้บริการและการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องเชื่อมโยงกัน
เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว 
  สรุปว่า ความพึงพอใจในการท่องเที่ยว หมายถึง ความรู้สึกในทางบวกหรือลบที่เกิด
จากผลการประเมินเปรียบเทียบประสบการณ์ท่ีได้รับจากการท่องเที่ยว ที่ตรงกับสิ่งที่นักท่องเที่ยว
คาดหวัง ความคุ้มค่ากับเงินและเวลาที่เสียไปกับการท่องเที่ยว 
  2.1.3.2 ความพึงพอใจในการท่องเที่ยว 
  คาดอท (Cadotte, 1982 อ้างใน ชลิตา เฉลิมรักชาติ, 2560) กล่าวว่า ในด้านของการ
ท่องเที่ยว ความพึงพอใจเป็นที่เข้าใจกันว่า หมายถึง ความคาดหวังต่าง ๆ ที่มีก่อนที่จะเกิดการ
เดินทาง และประสบการณ์ท่ีได้รับภายหลังจากการเดินทาง และได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ
ในการท่องเที่ยวไว้ว่าเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างความคาดหวังต่าง ๆ กับประสบการณ์ของ
นักท่องเที่ยวที่เป็นไปในเชิงของการกระท า เมื่อประสบการณ์ดังกล่าวมีความแตกต่างในทางลบจาก
ความคาดหวัง จะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจขึ้น แต่ถ้าเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ จะทาให้เกิดความพึง
พอใจ 
  เพียซ์ (Pearce, 1988 อ้างใน ชลิตา เฉลิมรักชาติ, 2560) กล่าวว่า ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับความชอบที่นักท่องเที่ยวมีต่อแหล่งท่องเที่ยวก่อนที่จะเดินทาง ความชอบที่ว่านี้
ส่งผลต่อการประเมินความรู้สึกต่อแหล่งท่องเที่ยวภายหลังจากการเดินทางไปเยือนในสถานที่แห่งนั้น
แล้ว โดยพบว่าถ้าความชอบในแหล่งท่องเที่ยวมีอยู่มากเป็นทุนเดิมก่อนการเดินทาง ก็จะส่งผลให้
นักท่องเที่ยวประเมินความพึงพอใจหลังการเดินทางไปในทางบวก และสรุปเป็นทฤษฎีได้ว่าถ้า
นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจ นักท่องเที่ยวก็อาจกลับมาเยือนแหล่งท่องเที่ยวนั้นซ้าอีกหรือมีการ
แนะน าแหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวคนอ่ืนๆ หรืออาจแสดงออกทางค าพูดชื่นชมในแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้น แต่ในทางตรงกันข้ามหากนักท่องเที่ยวเกิดความไม่พอใจก็อาจจะท าให้ไม่กลับไปเยือน
แหล่งท่องเที่ยวนั้นอีก ไม่มีการแนะน าให้นักท่องเที่ยวคนอ่ืนมาเที่ยวหรืออาจพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวใน
ด้านลบ และท าให้แหล่งท่องเที่ยวได้รับความเสียหายทางด้านการตลาดได้ 
  ฮัส และพิสแซม (Hughes & Pizam, 1991 อ้างใน ปนัสยา สิระรุ่งโรจน์กนก, 2559) 
ได้กล่าวว่าความพึงพอใจประกอบด้วยหลายมิติ โดยได้ระบุว่าความพึงพอใจที่นักท่องเที่ยวมีต่อ
กิจกรรม 
  การท่องเที่ยว เป็นความพึงพอใจที่มีความหลากหลาย ซึ่งประกอบไปด้วย ความพึง
พอใจต่อมิติต่างๆ ในแต่ละด้าน เช่น สิ่งต่างๆ ที่ได้รับประสบการณ์ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว 
เช่น ความพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก (การคมนาคม ร้านอาหาร เป็นต้น) ความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อม ธรรมชาติ (ความสวยงาม ความเป็นธรรมชาติ ทิวทัศน์ ฯลฯ) หรือความพึงพอใจต่อ
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การบริการต่างๆ การที่เราระบุความพึงพอใจโดยแยกเป็นด้านๆ จะท าให้เรานั้นทราบได้ว่า
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจเรื่องใดบ้าง และอะไรที่ท าให้นักท่องเที่ยวไม่พอใจในการท่องเที่ยว 
  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว จะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อมีการ
เปรียบเทียบกันระหว่างความคาดหวังต่างๆ กับประสบการณ์ท่ีได้รับจากแหล่งท่องเที่ยว ความ
คาดหวังของนักท่องเที่ยวมักจะเกิดขึ้นก่อนการเดินทาง และประสบการณ์จากการเดินทางไปเยือน
แหล่งท่องเที่ยวจะเป็นผลลัพธ์ที่ท าให้นักท่องเที่ยวประเมินว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ความพึงใจนั้น
ประกอบไปด้วยหลายด้าน เช่น ความพึงพอใจต่อสถานที่ ความพึงพอใจต่อการบริการและความ
ปลอดภัย ความพึงพอใจต่อการอ านวยความสะดวก หากนักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ท่ีดีและได้รับ
การตอบสนองเท่าที่คาดหวังหรือเกินกว่าที่หวังไว้ ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น แต่ถ้าหากนักท่องเที่ยว
ได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดี ไม่ตอบสนองต่อความคาดหวังก็จะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ สิ่งเหล่านี้ล้วน
แล้วแต่มีผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว ถ้าหากนักท่องเที่ยวเกิดความพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวก็จะท า
ให้มีการแนะน าบอกต่อกับนักท่องเที่ยวคนอื่นให้มาเยี่ยมชม แต่ถ้าความไม่พึงพอใจเกิดข้ึนก็อาจท าให้
ไม่มีการบอกต่อหรือกล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวในด้านลบซึ่งนั่นจะส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวเกิดความ
เสียหายได้ 
  2.1.3.3 องค์ประกอบของความพึงพอใจในการท่องเที่ยว 
  นิคม จารุมณี (2556) ได้ก าหนดองค์ประกอบของความพึงพอใจในการท่องเที่ยว ดังนี้ 
   1) สิ่งดึงดูดต่างๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ภูมิอากาศ วัฒนธรรม 
   2) สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่พัก ร้านอาหาร สถานบริการต่างๆ 
   3) ความสะดวก ความปลอดภัย และการประหยัดเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว 
   4) การสนับสนุน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐบาล ที่มีการก าหนด
นโยบายการท าโปรแกรมทางการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารด้านการ
ท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวได้รับรู้เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมถึงการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวหันมา
เที่ยวในเมืองไทยมากขึ้น 
   5) นักท่องเที่ยวมีจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน นักท่องเที่ยวบาง
คนต้องการเปลี่ยนบรรยากาศ และต้องการพบเห็นสิ่งใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการ 
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2558ก) ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ
ทางการท่องเที่ยวไว้ดังนี้ 
   1) เกณฑ์ร่วม เป็นเกณฑ์ที่ใช้ร่วมกันในการประเมินแหล่งท่องเที่ยว
ประกอบด้วยเกณฑ์ 4 ด้าน ได้แก่ 
    (1) คุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว 
    (2) ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
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    (3) ปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว 
    (4) การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
   2) เกณฑ์เฉพาะ เป็นเกณฑ์ท่ีก าหนดดัชนีชี้วัดเฉพาะของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละ
ประเภทที่แตกต่างกันตามลักษณะและคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวประเภทนั้นๆ ได้แก่ 
    (1) คุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง คุณภาพโดยรวมของตัวแหล่ง
ท่องเที่ยว ความมีชื่อเสียง จ านวนนักท่องเที่ยว การให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และความสะดวกในการ
เดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 
    (2) ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว หมายถึง การที่แหล่งท่องเที่ยวมี
มาตรการด้านความปลอดภัยหรือระบบเตือนภัย และได้น ามาตรการดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน ร่างกาย จิตใจ สุขภาพอนามัย หรือ
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว เช่น มีมาตรการด้านความปลอดภัย มีบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง 
เครื่องมือบรรเทาสาธารณภัย ป้ายเตือนให้ระวังอันตรายและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล เป็นต้น 
    (3) ปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว หมายถึง องค์ประกอบตามห่วงโซ่
อุปทานด้านการท่องเที่ยวในการอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น ระบบสาธารณูปโภคข้ัน
พ้ืนฐาน การบริการด้านห้องสุขา หรือห้องอาบน้ า การบริการส าหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ความ
พร้อมด้านอาหารและที่พัก ร้านจ าหน่ายของใช้ชีวิตประจาวัน และของที่ระลึก และการให้บริการ
มัคคุเทศก์ หรือผู้น าชมสถานที่ เป็นต้น 
    (4) การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน หมายถึง การสร้าง
ความสมดุลระหว่างใช้ประโยชน์ทางธุรกิจและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวด้วยการพัฒนาระบบการ
จัดการที่ดี เพ่ือใช้เป็นกลไกในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ระยะยาว 
ส าหรับองค์ประกอบด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
    (5) คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น
คุณลักษณะส าคัญของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละประเภทซึ่งท าให้แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่งมีความโดด
เด่นแตกต่างจากแหล่งอ่ืนๆ ซึ่งอาจพิจารณาจากหลายปัจจัยทั้งในด้านกายภาพของตัวแหล่งท่องเที่ยว 
ระบบนิเวศ พืช สัตว์ ธรณีสัณฐาน ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ระดับของเทคโนโลยีที่นามาใช้ในแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็น
องค์ประกอบที่ท าให้แหล่งท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ มีชื่อเสียง และสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไป
เยี่ยมชม 
  ชีวานันท์ วุฒิพันธ์, พัชยา ขอเพ่ิมกลาง และสุพรรณศรี อุปอาต (2557) ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวมี 4 ประการ ดังนี้ 



23 

   1) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทุกๆ พ้ืนที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
สวยงามประทับใจ ซึ่งเกิดจากลักษณะทางธรรมชาติ เช่น อ่าว แหลม เกาะ หน้าผา โขดหินภูมิอากาศ
และความสวยงามตามธรรมชาติ ซึ่งสภาพธรรมชาติเหล่านี้เป็นสิ่งดึงดูดท่ีท าให้มนุษย์เดินทาง
ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขความแตกต่างในเรื่องฉากของธรรมชาติ ความน่าสนใจของ
แหล่งท่องเที่ยวอาจเกิดข้ึน ซึ่งประกอบด้วย 5 ประการ ดังนี้ 
    (1) สถานที่น่าสนใจ (Place) เช่น ชายหาดที่สวยงาม คือ หาดชะอ า ซึ่ง
คงสภาพของแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่น่าสนใจ หรือจังหวัดภูเก็ตมีแหลมพรหมเทพยื่นออกไป
จากหน้าผามุ่งสู้ทะเลลึก มีต้นตาลขึ้นปลายแหลมยามดวงอาทิตย์ตกเวลาเย็นจึงเป็นภาพที่สวยงาม 
สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้อยากเดินทางมาท่องเที่ยวยังแหล่งนั้น 
    (2) เหตุการณ์น่าสนใจ (Event) ในบางฤดูมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น
เพ่ือให้สอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น กิจกรรมนั้นก็กลายเป็นเหตุการณ์ที่
น่าสนใจที่ดึงดูดคนมาเท่ียว เช่น การก าหนดจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชรบุรี ซึ่งในงานจะมีการแสดง 
แสง สีเสียงประกอบละครประวัติศาสตร์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่น่าสนใจหรือมีการจัดงาน
ขนมหวานเมืองเพชร ซึ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น 
    (3) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมแต่ละพ้ืนที่ คือ วิถีชีวิตของ
คนในเขตพ้ืนที่นั้นๆ อาจเหมือนหรือมีการแตกต่างกัน วัฒนธรรมอาจแสดงออกมาในรูปแบบของ
ศาสนาสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของประชาชน จารีต ประเพณี 
    (4) ชาติพันธ์ เหตุผลอย่างหนึ่งในการเดินทางของประชาชน เพ่ือ
ต้องการเยี่ยมญาติและเพ่ือน คนมีความต้องการที่จะกลับไปเยี่ยมเยือนแผ่นดินเดิมของตนเอง 
    (5) แหล่งบันเทิง แหล่งบันเทิง มิใช่หมายถึงสถานเริงรมย์ยามราตรีอย่าง
เดียว แต่อาจหมายถึง สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สนามกีฬา เป็นต้น 
   2) สิ่งอ านวยความสะดวก เนื่องจากนักท่องเที่ยวเดินทางห่างไกลจากบ้านย่อม
ต้องการสิ่งจาเป็นหลายอย่างในการตอบสนองความต้องการของชีวิต ซึ่งสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ มีอยู่ 4 ประการ ดังนี้ (ชีวานันท์ วุฒิพันธ์ และคณะ, 2557) 
    (1) ที่พัก เป็นสิ่งส าคัญในการเดินทาง นักท่องเที่ยวอาจพักกับญาติหรือ
เพ่ือน แต่อีกส่วนหนึ่งก็ต้องการที่พักซึ่งต้องการเช่าอาศัยอยู่ชั่วคราว ที่พักอาจมีหลายประเภท เช่น 
โรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮ้าหรือพักท่ีมีลักษณะอื่นๆ 
    (2) ร้านอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว 
    (3) สถานบริการ เช่น ร้านขายของที่ระลึก ร้านซักรีด สถานที่
นันทนาการ 
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    (4) ปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว ที่ส าคัญได้แก้ ระบบการสื่อสาร การ
คมนาคมสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยว มีความส าคัญยิ่ง ปัจจัยพื้นฐานดังกล่าว นอกจากอ านวย
ความสะดวกสบายให้แก่นักท่องเที่ยวแล้ว ยังท าให้ได้รับความสะดวกสบายขึ้นเนื่องจากการพัฒนา
ระบบการสื่อสารคมนาคมและสาธารณูปโภคดังกล่าว 
   3) การขนส่ง เป็นสิ่งส าคัญในการน านักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
รวดเร็วสะดวกสบายและปลอดภัย การเดินทางของประชาชนมิได้วัดในรูปแบบของระยะทางแต่วัด
ด้วยเวลาของการเดินทาง ถึงแม้ว่าระยะทางจะไกลแต่แต่ถ้าประหยัดเวลาในการเดินทาง ประชาชนก็
พร้อมที่จะเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นการปรับปรุงยานพาหนะ ถนนและระบบการจราจรให้
ดีขึ้นจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการจูงใจให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวนั้น (ชีวานันท์ 
วุฒิพันธ์ และคณะ, 2557) 
   4) การต้อนรับ เป็นสิ่งส าคัญมากเพราะนักท่องเที่ยวที่ต้องการกลับไปยัง
สถานที่เดิมเกิดจากความประทับใจการต้อนรับของประชาชน หรือพนักงานบริการในพ้ืนที่มากกว่า
สภาพธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยว ในทางกลับกันถ้าหากว่านักท่องเที่ยวได้รับการต้อนรับที่ไม่ดี
หรือไม่เหมาะสม นอกจากจะไม่รู้สึกประทับใจแล้ว โอกาสที่จะกลับมาท่องเที่ยวที่เดิมจะมีน้อยมาก
กระบวนการการจูงใจในการท่องเที่ยวที่มีผลต่อพฤติกรรมการของนักท่องเที่ยว (ชีวานันท์ วุฒิพันธ์ 
และคณะ, 2557) 
  ดังนั้นสรุปได้ว่าองค์ประกอบของความพึงพอใจในการท่องเที่ยวมีปัจจัยหลายอย่าง
เป็นองค์ประกอบ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาความพึงพอใจในการท่องเที่ยวซึ่งประกอบไปด้วย ด้าน
สถานที่ การบริการและความปลอดภัย และการอ านวยความสะดวก 
 2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
  2.1.4.1 ความหมายของการท่องเที่ยว 
  เดวิดสัน (Davidson, 1993) กล่าวว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางออกจาก
บ้านพักเป็นการชั่วคราวระยะเวลาสั้นเพื่อไปเยี่ยมญาติมิตร หรือวัตถุประสงคอ่ืนๆ ทางด้านการ
ท่องเที่ยว เช่น การพักผ่อน เล่นกีฬา การประชุม สัมมนา เป็นต้น 
  สมบัติ กาญจนกิจ (2557) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็นค าที่มีความหมายกว้าง ทั้งนี้มิได้
หมายเฉพาะเพียงเดินทางเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจและความสนุกสนานบันเทิงเท่านั้น ยังมี
วัตถุประสงค์ในด้านอื่นอีกเช่น เพ่ือการสัมมนา เพ่ือหาความรู้ เพ่ือการกีฬา เพื่อติดต่อธุรกิจ ตลอดจน
เพ่ือการเยี่ยมญาติ พี่น้องโดยมีการจัดการเงื่อนไข 3 ประการคือ เดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่
อ่ืนเป็นการชั่วคราว เดินทางด้วยความสมัครใจ และ เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามต้องไม่เป็น
การประกอบอาชีพ 
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  กอบกาญจน์ เหรียญทอง (2556) กล่าวว่า“การท่องเที่ยว” (Tourism) หมายถึง การ
เดนิทางของมนุษย์จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง หรือการเดินทางจากถ่ินพ านักท่ีอาศัยประจ า
ไปยังสถานที่อ่ืนเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจ และเป็นการเดินทางด้วยเหตุผลของการท่องเที่ยว 
มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหารายได้ เช่น การเดินทางเพ่ือไปพักผ่อน 
  ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2556) กล่าวว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางเพ่ือการ
พักผ่อนหย่อนใจ และเพ่ือความเพลิดเพลิน โดยมีเงื่อนไขท้ัง 3 ประการ คือ 
   1) เป็นการเดินทางจากท่ีอยู่อาศัยเดิมไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว 
   2) เป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจ 
   3) เป็นการเดนิทางเพ่ือวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม แต่มิใช่เพ่ือการประกอบอาชีพ 
หรือหารายได้ 
  ส านักพัฒนาการท่องเที่ยว (2551) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวว่า เป็นการ
เดินทางแบบชั่วคราว โดยไม่ได้ถูกบังคับ เพื่อผ่อนคลายความเครียด และเป็นการแสวงหา
ประสบการณ์แปลกใหม่ 
  สรุปได้ว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากสถานที่หนึ่งไปยังอีก
สถานที่หนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เดินทางเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือเยี่ยมญาติ เพ่ือหาความรู้
เพ่ือการกีฬา เพื่อความสนุกสนาน หรือเพ่ือติดต่อธุรกิจ โดยการเดินทางในแต่ละครั้งนั้นจะต้องเป็น
การเดินทางด้วยความสมัครใจโดยไม่มีบุคคลใดมาบังคับ เดินทางไปพ านักชั่วคราว และมิใช่เดินทางไป
เพ่ือประกอบอาชีพหรือหารายได้แอบแฝง 
  2.1.4.2 ความหมายของนักท่องเที่ยว 
  องค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) (2553) ได้ให้ความหมาย นักท่องเที่ยว 
คือ บุคคลที่เดินทางไปยังประเทศที่ตนมิได้พักอาศัยอยู่เป็นประจ าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่มิใช่ไป
ประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้ การจ าแนกประเภทของผู้มาเยือนการแบ่งตามช่วงเวลาที่ใช้ไปในการไป
เยือนและมีการพักค้างคืน ณ สถานที่ที่ไปเยือนนั้น ดังนั้นผู้มาเยือนจึงหมายรวมถึงผู้เดินทาง 2 
ประเภท คือ 
   1) นักท่องเที่ยว (Tourist) หมายถึง ผู้ที่เดินทางมาเยือนเป็นการชั่วคราว ซึ่งมา
อยู่ในสถานที่ที่ไปเยือนอย่างน้อย 24 ชั่วโมง และมีการพักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน แต่ไม่เกิน 1 ปี 
   2) นักทัศนาจร (Excursionist) หมายถึง ผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยวแบบเช้าเย็น
กลับ ซึ่งเป็นการเดินทางไปอยู่ชั่วคราว ในระยะเวลาสั้น ๆ อยู่ในประเทศท่ีไปเยือนนั้นไม่ถึง 24 ชั่วโมง 
  เดวิด และเมลวิน (David & Melvin, 1996) ได้กล่าวถึงความหมายของนักท่องเที่ยว
ไว้ดังนี้ นักท่องเที่ยว หมายถึง บุคคลที่ใช้เวลาว่างชั่วคราวเพื่อที่จะเดินท างไปยังที่ต่างๆซึ่งไม่ใช่บ้าน
ของตนเอง เพ่ือพบกับสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม นักท่องเที่ยวที่หมายถึงมนุษย์ จะสวมบทบาท
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เพียงชั่วคราว สัตว์เลี้ยงไม่อาจเป็นนักท่องเที่ยวได้ และการเป็นนักท่องเที่ยวก็มิได้หมายถึงการเป็นมา
โดยก าเนดิ โดยเฉพาะในสังคมขนาดใหญ่สมัยใหม่ เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ซ่ึง
ห่างไกลจากบ้านของตน เขาหรือเธอก็จะกลายเป็นคนแปลกหน้า แต่มิใช่คนอพยพ หรือคนย้ายถิ่น
ฐาน แต่นักท่องเที่ยวมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนที่อยู่ การท่องเที่ยวเพื่อค้นหาประสบการณ์แปลกใหม่ 
อาจท าให้นักท่องเที่ยวแตกต่างจากผู้อพยพ หรือคนย้ายถิ่น อย่างไรก็ตามจุดประสงค์ของการไปเที่ยว 
ท าให้นักท่องเที่ยวมิใช่คนท างานมิใช่ทหาร มิใช่นักการเมือง มิใช่ผู้เผยแพร่ศาสนา หรือหมอรักษาโรค 
การเป็นนักท่องเที่ยวจึงเป็นผู้ที่มีการเคลื่อนย้ายในลักษณะชั่วคราว แต่การท่องเที่ยวก็คล้ายกับการ
เดินทางไปแสวงบุญ หรือการหาความสนุกสนาน 
  ดังนั้นนักท่องเที่ยวคือ บุคคลที่เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ โดยใช้เวลาว่างเป็นการ
ชั่วคราว เพ่ือค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ ท าให้เพ่ิมศักยภาพของคุณภาพชีวิต  
  2.1.4.3 ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว 
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2548) ได้แบ่งประเภทของการท่องเที่ยวตาม
ความส าคัญ และ สภาพแวดล้อม ได้ 12 ประเภทดังนี้ 
   1) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มี
ลักษณะทางธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น โดยอาจมีเรื่องราวทางวัฒธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ระบบนิเวศท่ีเกี่ยวข้องโดย การจัดการการท่องเที่ยวในแหล่งนั้น จะต้องมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ของผู้ที่เกี่ยวข้องมีกิจกรรมที่ส่งเสริม ให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศนั้น มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษา
ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
   2) แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ (Arts and Sciences Educational 
Attraction Standard) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความสนใจพิเศษ
ของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีรูปแบบของการท่องเที่ยวที่ชัดเจนเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่เกิดขึ้น 
แหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้สามารถเพ่ิมเติมได้อีกมากมายตามความนิยมของคนในแต่ละยุคสมัย เมื่อมี
การระบุชัดว่ากิจกรรมนั้นๆ สามารถให้ความรู้และดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ปัจจุบันมีปรากฏอยู่หลายๆ 
แห่ง ตัวอย่าง เช่น พิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี และ MICE (Meeting & Incentives & Conventions & Exhibitions) เป็นต้น 
   3) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
(Historical Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีความส าคัญและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี และศาสนา รวมถึงสถานที่หรืออาคารสิ่งก่อสร้างที่มีอายุเก่าแก่หรือเคยมีเหตุการณ์ ส าคัญ
เกิดข้ึนในประวัติศาสตร์ เช่นโบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณ ก าแพงเมือง คูเมือง 
พิพิธภัณฑ์ วัด ศาสนสถาน และสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรม 
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   4) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural 
Attraction) หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีทรัพยากรธรรม ชาติเป็นสิ่งดึงดูดใจให้
นักท่องเที่ยวมาเยือน ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อาจจะเป็นความงดงามตามสภาพธรรมชาติ ความ
แปลกตาของสภาพธรรมชาติ สัณฐานที่ส าคัญทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์หรือเป็น
สัญลักษณ์ ของท้องถิ่นนั้นๆ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ (Special 
Environmental Features) หรือสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าทางวิชาการก็ได้ 
   5) แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือนันทนาการ แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือนันทนาการ 
(Recreational Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อการพักผ่อนและ
เสริมสร้างสุขภาพ ให้ความสนุกสนาน รื่นรม บันเทิง และการศึกษาหาความรู้ แม้ไม่มีความส าคัญใน
แง่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนาศิลปวัฒนธรรม แต่มีลักษณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวร่วมสมัย 
ตัวอย่างเช่น ย่านบันเทิงหรือสถานบันเทิง สวนสัตว์ สวนสนุกและสวนสาธารณะลักษณะพิเศษ 
สวนสาธารณะ และสนามกีฬา 
   6) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction) หมายถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทาง ศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีบรรพบุรุษได้สร้างสมและถ่ายทอดเป็น
มรดกสืบทอดกันมา แหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้ประกอบด้วย งานประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ผู้คน การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้าพ้ืนเมือง การแต่งกาย ภาษา ชนเผ่า เป็นต้น ตัวอย่างของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศไทยในประเภทนี้ได้แก่ ตลาดน้ าด าเนินสะดวก งานแสดงของช้าง
จังหวัดสุรินทร์ งานร่มบ่อสร้าง ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น 
   7) แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ าพุร้อนธรรมชาติ ในการจัดท าเกณฑ์มาตรฐาน
ส าหรับแหล่งท่อง เที่ยวน้ าพุร้อนธรรมชาติ มีจุดประสงค์เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทน้ าพุร้อน ธรรมชาติอย่างชัดเจน โดยเน้นในด้านการก าหนดมาตรฐานที่จ าเป็น
ส าหรับการบริการต่างๆ เนื่องจากการท่องเที่ยวประเภทนี้จะต้องค านึงถึงด้านความปลอดภัยของนัก
ท่อง เที่ยวเป็นส าคัญ และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากน้ าพุ
ร้อน จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติประเภทหนึ่ง ซึ่งหากไม่มีการก าหนดมาตรฐานที่ชัดเจน 
การด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวใดๆ อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ าพุร้อนธรรมชาติได้ นอกจากนี้ การ
จัดท าเกณฑ์มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ าพุร้อนธรรมชาติ ยังมีเป้าหมายเพ่ือให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้น าไปใช้ เป็น เครื่องมือในการตรวจสอบมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
ของตน และยังสามารถใช้เป็นข้อมูล ที่ส าคัญเพ่ือประกอบการตัดสินใจ ของนักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็น
การเพ่ิมมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ น้ าพุร้อนธรรมชาต  ิของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้ง
ในและต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน 
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   8) แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด (Beach Attraction) หมายถึง สถานที่ที่
เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีชายหาดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับ ธรรมชาติและอาจเสริม
กิจกรรมเพ่ือการศึกษาหาความรู้เข้าไปด้วย ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นบริเวณชายหาด ได้แก่ 
การเล่นน้ า การอาบแดด กีฬาทางน้ า การนั่งพักผ่อน รับประทานอาหาร เป็นต้น 
   9) แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ าตก สถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีน้า
ตกเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือความเพลิดเพลิน
และนันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับ ธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพ่ือการศึกษาหาความรู้เข้าไป
ด้วย ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในแหล่งน้ าตก ได้แก่ การว่ายน้า การนั่งพักผ่อน รับประทาน
อาหาร การเดินส ารวจน้ าตก การล่องแก่งการดูนก และการตกปลา เป็นต้น 
   10) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ า แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ า 
หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้เพ่ือการท่องเที่ยว โดยมีถ้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยว
ที่มาเยือน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับ ธรรมชาติ
และอาจเสริมกิจกรรมเพ่ือการศึกษาหาความรู้เข้าไปด้วย ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทถ้ า ได้แก่ การเข้าชมบรรยากาศและหินงอกหินย้อยภายในถ้ า การศึกษาด้าน
โบราณคดีของมนุษย์ยุคต่างๆ ที่เคยอาศัยในถ้ า การนมัสการพระพุทธรูป การให้อาหารสัตว์ การ
ปิกนิกและรับประทานอาหาร เป็นต้น 
   11) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะ การประเมินมาตรฐานแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภท เกาะสามารถแบ่งได้เป็น 3 องค์ประกอบ ซึ่งมีจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 47 ตัวชี้วัด 
โดยแต่ละตัวชี้วัดมีค่าคะแนนสูงสุดเท่ากับ 5 คะแนน จึงมีค่าคะแนนรวมทั้งสิ้น 235 คะแนน โดยการ
ให้คะแนนจะให้ความส าคัญกับองค์ประกอบคุณค่าด้านการท่องเที่ยวและความ เสี่ยงต่อการถูกท าลาย
มากที่สุด เนื่องจากเป็นแรงดึงดูดใจส าคัญส าหรับให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมแหล่ง ท่องเที่ยว ส่วน
องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการมีความส าคัญของคะแนนรองลงมา และองค์ประกอบด้าน
ศักยภาพในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวมีความส าคัญของคะแนนน้อยที่สุด 
   12) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภท แก่ง แหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่ง 
หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้เพ่ือการท่องเที่ยว โดยมีแก่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่อง 
เที่ยวมาเยือน และมีวัตถุประสงค์เพ่ือความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับ 
ธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ การล่องแก่ง การพายเรือ การพักแรม และการเดิน
ป่า ซึ่งอาจเสริมกิจกรรมเพ่ือการศึกษาธรรมชาติเข้าไปด้วย ได้แก่ การดูนก การส ารวจธรรมชาติ 
การศึกษาพันธุ์พืชต่างๆ เป็นต้น 
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  ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (2551) ได้แยกประเภทของการท่องเที่ยวไว้ดังนี้ 
   1) ประเภทธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ ได้แก่ 
ภูเขา น้ าตก ถ้ า น้ าพุร้อน บ่อน้ าร้อน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ สวนสัตว์ อุทยานแห่งชาติ ทะเล อ่างเก็บน้ า 
   2) ประเภทประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และปูชนียสถาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
มีความส าคัญในทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีหรือปูชนียสถาน ได้แก่ วัด โบราณสถาน อุทยาน 
ประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณ พิพิธภัณฑ์ ศาสนสถาน ก าแพงเมือง 
   3) ประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว
อีกรูปแบบหนึ่งในลักษณะของพิธีงานประเพณีความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ศูนย์วัฒนธรรม สินคา้พ้ืนเมือง ไร่ 
สวน พืช ผัก ผลไม้ และเหมือง 
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2550) ได้จ าแนกการท่องเที่ยวออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ  
   1) การท่องเที่ยวภายในประเทศ เป็นการท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ 
ภายในประเทศการท่องเที่ยวลักษณะนี้จะต้องมีสิ่งจูงใจหลายอย่าง เช่น ความสวยงามของภูมิประเทศ 
ความสะดวกสบายในการเดินทาง ความปลอดภัย ตลอดจนการโฆษณา หรือมีสิ่งจูงใจโดยเฉพาะของ
สถานที่นั้น เช่น หลักฐานทางประวัติศาสตร์ หรือศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่น เป็นต้น 
   2) การท่องเที่ยวต่างประเทศ เป็นการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่ต่างไปจาก
ประเทศของตนแล้วต้องผ่านกระบวนการระหว่างประเทศหลายอย่าง เช่น ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้า
เมือง เป็นต้น โดยใช้ภาษาต่างประเทศและอาจจะต้องมีมัคคุเทศก์เป็นผู้น า การท่องเที่ยวต่างประเทศ
นี้ขนาดของประเทศเป็นสิ่งส าคัญ เช่นประเทศท่ีมีขนาดใหญ่มักจะมีสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวมากเพราะมี
โอกาสที่จะมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งอ่ืนๆ หลายอย่างมากกว่าประเทศขนาดเล็ก แต่
บางครั้งการที่จะต้องเดินทางไกลๆ ก็อาจเป็นอุปสรรคหรือท าให้นักท่องเที่ยวหมดความสนใจ หรือมี
ความสนใจน้อยลงก็ได้ 
  สรุปได้ว่า ประเภทของการท่องเที่ยวท าให้เป็นข้อมูลส าหรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ
ได้น ามาพิจารณาในการศึกษา หาข้อมูล และหาประสบการณ์ในสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ในลักษณะ
รูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะแหล่งท่องเที่ยวแต่ละที่มีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกัน
ไป รวมทั้งมีความสุนทรีย์ในเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
  2.1.4.4 องค์ประกอบของการท่องเที่ยว 
  เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2551) กล่าวถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวว่ามีองค์ประกอบอยู่ 5 
ส่วน คือ 
   1) การเข้าถึง คือ มีถนนที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ สถานที่เข้าถึงง่าย มีขนส่ง
ประเภทต่างๆ ที่เข้าถึงได้ 
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   2) มีกิจกรรมภายในสถานที่ ซึ่งผู้มาเยือนสามารถมีส่วนร่วมได้ 
   3) มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครันและเพียงพอต่อสิ่งที่ต้องการ เช่น 
สาธารณูปโภค โทรศัพท์ โรงพยาบาล ร้านอาหาร ร้านของฝาก เป็นต้น 
   4) สิ่งที่สามารถดึงดูดใจ ทั้งในตัวสถานที่เองและกิจกรรม 
   5) ที่พัก คือบริเวณใกล้เคียง หรือในสถานที่ท่องเที่ยว มีที่พักผ่อนชั่วคราวหรือ
ค้างคืน ส าหรับนักท่องเที่ยว 
  พยอม ธรรมบุตร (2549) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 5 
ประเภทดังนี้ 
   1) แหล่งท่องเที่ยว  เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญสูงสุด เพราะเป็นจุดดึงดูด
ให้นักท่องเที่ยว เดินทางมาท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอาจเป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความโดดเด่น เช่น 
ดอยอินทนนท์ ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพของเทือกเขาหิมาลัย หรือแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของสถานที่นั้นๆ ตลอดจนการท่องเที่ยว
ชนบทเพ่ือสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้ าน เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนโบราณสถานยุคเก่าแก่ก่อน
ประวัติศาสตร์  
   2) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ การมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสม 
เช่น สนามบิน ระบบคมนาคม ตลอดจนบริการด้านอุตสาหกรรมขนส่ง เช่น การขนส่งทางอากาศ ทาง
บก และทางน้ าซึ่งจะเอ้ืออ านวยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางหรือแหล่ง
ท่องเที่ยว ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 
   3) ที่พักแรมและสิ่งอ านวยความสะดวกในการต้อนรับ ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท 
Beds & Breakfast เกสต์เฮ้าส์ โฮมสเตย์ ที่พักแรม ประเภทต่างๆ จะมีสิ่งอ านวยความสะดวก ใน
ระดับต่างๆ กันซึ่งจะท าให้มีราคาและบริการในระดับต่างกันเช่นภัตตาคาร สระว่ายน้ า บาร์  
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ซาวน่า บิสซิเนสเซนเตอร์ และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
   4) กิจกรรม ถือเป็นหัวใจส าคัญของสินค้าทางการท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวที่ต้องการแสวงหาประสบการณ์ จ าเป็นต้องมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมซึ่ง
กิจกรรมอาจเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เช่น การด าน า การทอผ้า การจับปลา การท าหัตถกรรมพ้ืนบ้าน 
รวมไปถึงกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น การพายเรือ ด าน้ าดูปะการัง เดินป่า ดูนก หรือกิจกรรมผจญ
ภัย เช่น การปีนหน้าผา การล่องแก่ง การขี่ช้าง เป็นต้น 
   5) บริการต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยวจ าเป็นต้องมีบริการด้านต่างๆ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ธนาค าร ATM โรงพยาบาล สถานี
บริการน้ ามัน ร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ห้องสุขา เป็นต้น 
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  ทวีศักดิ์ ทิพยมหิงษ์ (2544) อธิบายว่า การท่องเที่ยวมีส่วนประกอบ 4 ด้าน ดังนี้ 
   1) ด้านสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว (Tourist Attraction) ซึ่งหมายถึง สถานที่
เที่ยวทั้งเชิงธรรมชาติ เชิงวัฒนธรรม สถานที่เที่ยวเพื่อความบันเทิง เป็นต้น จะต้องเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวซึ่งมีความน่าสนใจ สามารถจูงใจคนให้ไปเที่ยวได้ หรือเป็นสถานที่ที่มีกิจกรรมต่างๆ ที่สร้าง
ความพึงพอใจแก่ผู้เข้าไปเที่ยวชมได้ 
   2) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Tourist Facilities) คือสิ่งที่ท าให้เกิดความ
สะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนสถานที่นั้นๆ สร้างความรู้สึกพอใจ เช่น บริการด้านการเดินทาง 
อาหารการกิน ร้านที่ขายสินค้าที่ระลึก สัญญาณอินเทอร์เน็ต พื้นที่พักผ่อน เป็นต้น 
   3) ด้านการคมนาคม คือ เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายและการเดินทาง เช่น 
สภาพถนน ทางเดิน ยานพาหนะ ซึ่งจะต้องมีการจัดการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 
สร้างความไว้วางใจแก่ผู้มาเยือน 
   4) ด้านการต้อนรับเป็นส่วนที่ท าให้เกิดความประทับใจ หากสถานที่เที่ยวนั้นมี
บริการและการต้อนรับที่ดี จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวจดจ าและอยากกลับมาเที่ยว หรือใช้บริการอีกครั้ง
ในอนาคต 
  บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ได้ให้ความหมายขององค์ประกอบของทรัพยากร
ท่องเที่ยว ว่าควรมีองค์ประกอบอย่าง 3 ประการ หรือ 3A’S คือ 
   1) สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการท่องเที่ยวที่ต้องมี
สิ่งดึงดูดใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ในการดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมเยือนสถานที่นั้นๆ ซึ่งสิ่ง
ดึงดูดใจในการท่องเที่ยวย่อมแตกต่างไปตามประเภทของการท่องเที่ยว โดยแต่ละกลุ่มจะสนใจสิ่ง
ดึงดูดใจของการท่องเที่ยวแต่ละประเภทแตกต่างกันไป เช่น นักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งอาจสนใจด้าน
ความสวยงามของธรรมชาติ เช่น ภูเขาหรือหาดทราย หรือนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งอาจสนใจด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เช่น ชอบที่จะเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้แล้วภาพลักษณ์ และ
ราคาในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวก็มีส่วนส าคัญในการดึงดูดใจนักท่องเที่ยวด้วยเช่นเดียวกัน 
   2) เส้นทางขนส่งเข้าถึง (Accessibility) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการ
ท่องเที่ยวที่ต้องมีเส้นทางหรือเครือข่ายคมนาคมขนส่งที่สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้น ตลอดจน
สามารถติดต่อเชื่อมโยงกันระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งกับอีกที่หนึ่งซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงอีกท้ัง
ต้องมีที่จอดรถหรือสถานีรถไฟหรือท่าเรือ หรือท่าอากาศยานเพื่อให้ธุรกิจการขนส่ง สามารถน า
นักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ได้อย่างปลอดภัย 
   3) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการ
ท่องเที่ยวที่ต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกไว้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ให้
ได้รับความสะดวกสบายและความประทับใจ ท าให้นักท่องเที่ยวอยากจะอยู่ท่องเที่ยวได้นานขึ้น ซึ่งสิ่ง
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อ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว หมายถึง สรรพสิ่งที่รองรับในการเดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวเพ่ือให้การเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวกสบายและปลอดภัย 
  สรุปได้ว่าองค์ประกอบของการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ล้วนแต่เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้
การท่องเที่ยวด าเนินไปได้อย่างราบรื่น องค์ประกอบทางการท่องเที่ยวยังถือเป็นปัจจัยส าคัญในการ
น ามาปรับใช้กับการจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวเป็นส าคัญ รวมถึงยังเป็น
สิ่งส าคัญท่ีท าให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และตัดสินใจ เลือกเดินท างไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตาม
ความสนใจของตนเองได้อย่างถูกต้อง 
 2.1.5 ข้อมูลทั่วไปของตลาดนัดสวนจตุจักร 
 ตลาดนัดจตุจักร หรือ ตลาดนัดสวนจตุจักร (อังกฤษ: Jatujak Market) หรือที่เรียกกันอย่าง
ย่อๆ ว่า JJ Market เป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีจ านวนแผงค้าทั้งหมด
มากกว่า 10,000 แผงค้า ตลาดแห่งนี้มีความเป็นมายาวนานกว่า 60 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 ใน
สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลมีนโยบายให้จัดตั้งตลาดนัดขึ้นในทุกจังหวัด 
ส าหรับกรุงเทพนั้นได้เลือกสนามหลวงเป็นสถานที่จัดตลาดนัด แต่เพียงไม่ถึงปีทางราชการก็ย้ายตลาด
นัด ไปอยู่ในพระราชอุทยานสราญรมย์แล้วจึงย้ายออกไปตั้งอยู่บริเวณสนามไชย และย้ายตลาดนัด
กลับไปอยู่ที่สนามหลวงในปี พ.ศ. 2501 (เมษยา สดศรี, 2546) 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้มีนโยบายใช้สนามหลวงเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และจัดงานกรุง
รัตนโกสินทร์ 200 ปี การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้มอบที่ดินย่านพหลโยธินตอนต่อจากสวนจตุจักร
ด้านทิศใต้ให้แก่ กรุงเทพมหานครเพ่ือใช้ในกิจการสาธารณะประโยชน์ และกรุงเทพมหานครได้ปรับ
พ้ืนที่เพ่ือให้ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและขณะเดียวกันก็พยายามย้ายผู้ค้าจากสนามหลวงมาด้วย จนกระทั่ง
ด าเนินการส าเร็จ เมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยใช้ชื่อว่าตลาดนัดย่านพหลโยธิน ต่อมาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น 
“ตลาดนัดจตุจักร” ให้สอดคล้องกับสวนสาธารณะจตุจักรในบริเวณใกล้เคียง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 
จนถึงปัจจุบัน (เมษยา สดศรี, 2546) 
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ภาพที่ 2.1: ป้ายตลาดนัดสวนจตุจักร 
 

 
 
ที่มา:  ไทยเอชอาร์ฮับ.  (2559).  ตลาดนัดจตุตักร.  สืบค้นจาก  
 http://www.thaihrhub.com/bangkok/markets. 
 
 ปัจจุบันตลาดนัดสวนจตุจักรเป็นหนึ่งในตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพ้ืนที่กว่า 70 ไร่ 
แบ่งเป็น 28 โครงการ มีสินค้าทั้งหมด 8 ประเภท ได้แก่ ผักและผลไม้ เสื้อผ้า สัตว์เลี้ยง ต้นไม้ อาหาร
ปรุง อาหารส าเร็จรูป อาหารสดและเบ็ดเตล็ด และมีร้านค้ามากกว่า 10,000 ร้าน โดยมีสินค้าจากทั่ว
ภูมิภาคมากมายหลากหลายประเภทจ าหน่าย ตามปกติแล้วตลาดจะเริ่มเปิดประมาณ 7 โมงเช้า แต่
กว่าจะตั้งร้านกันเสร็จและเปิดครบทุกร้านก็เกือบ 9 โมงเช้า และจะปิดร้านกันประมาณ 6 โมงเย็น 
ร้านค้าส่วนใหญ่ปิดวันธรรมดา ยกเว้นร้านขายหนังสือต่างๆ จะเปิดทุกวันและร้านต้นไม้จะเปิดวันพุธ
และวันศุกร์ ตลาดสวนจตุจักรเป็นที่นิยมอย่างมากจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในช่วงวันหยุดเสาร์ 
อาทิตย์ มีนักท่องเที่ยวมากกว่า 200,000 คน (“ตลาดนัดจตุจักร”, 2561) 
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ภาพที่ 2.2: แผนที่ตลาดนัดสวนจตุจักร 
 

 
 
ที่มา:  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.  (2561).  ตลาดนัดจตุจักร.  สืบค้นจาก 
 http://www.dpu.ac.th/dpuplace. 
 
ภาพที่ 2.3: ร้านค้าภายในตลาดนัดสวนจตุจักร 
 

 
 
ที่มา:  ดูเอ็ทไดอารี่.  (2560).  เดินเล่นตลาดนัดจตุจักร กินร้านอร่อยห้ามพลาด.  สืบค้นจาก  
 http://www.duetdiary.com/jatujak. 
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2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและความพึงพอใจ 
 วรรษมน จันทดิษฐ์ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยศึกษากรณีตลาดน้ าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า 1) นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรม
การท่องเที่ยวต่อตลาดน้ าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนใหญ่เคยมาท่องเที่ยวตลาดน้ าอัมพวา
(ก่อนหน้านี้) 3 ครั้งขึ้นไป มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ มีวิธีการเดินทาง
มาท่องเที่ยวตลาดน้ าอัมพวาโดยรถส่วนตัว จ านวนสมาชิกที่ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยวตลาด ครั้ง 4-5 
คน ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันแบบครอบครัว และมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยว (เฉลี่ยต่อครั้ง 
ต่อ 1 คน) ไมเ่กิน 1,000 บาท นักท่องเที่ยวให้ความพึงพอใจตลาดน้ าอัมพวาโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
2) การเปรียบเทียบความพึงพอใจในด้านต่างๆ โดยจ าแนกตามลักษณะประชากร พบว่า เพศท่ี
แตกต่างกันมีความพึงพอใจโดยรวม ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
ด้านประชาชนในท้องถิ่น และร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวม ด้านสถานที่
ท่องเที่ยว ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 3) การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในด้านต่างๆ กับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยว พบว่า ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวโดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การท่องเที่ยวในตลาดน้ าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 เจริญศรี จวนสาง (2552) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
การมาไหว้พระ 9 วัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ที่มาไหว้พระ 9 วัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลจากการบอกเล่าของญาติ/เพ่ือน
แนะน า วัดที่นิยมมาไหว้พระมากที่สุด คือ วัดพนัญเชิงวรวิหาร วิธีเดินทางมาท่องเที่ยวใช้พาหนะ
รถยนต์ส่วนตัว วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาไหว้พระเพ่ือไหว้พระขอพร เหตุผลที่เลือกมาไหว้พระที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ มีวัดมากมาย บุคคลที่เดินทางมากับนักท่องเที่ยว คือ ญาติพ่ีน้อง 
ค่าใช้จ่ายในการมาไหว้พระ 500-1,000 บาทต่อครั้ง และวันที่นิยมมาท่องเที่ยว คือ วันเสาร์และวัน
อาทิตย์ 2) นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจในการมาไหว้พระ 9 วัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ในด้านศาสนสถาน ด้านราคาและ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่วนด้าน 
การส่งเสริมการตลาดนักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 3) นักท่องเที่ยวที่มี 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกันมีระดับความพึงพอใจในการ
มาไหว้พระ 9 วัด แตกต่างกัน โดยมีนัยส าคัญสถิติท่ีระดับ .05 4) พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแตกต่าง
กันในด้าน การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการมาไหว้พระ วัดที่นิยมไปไหว้พระ วิธีเดินทางมาท่องเที่ยว 
วัตถุประสงค์ในการมาไหว้พระ เหตุผลที่เลือกมาไหว้พระ บุคคลที่ร่วมเดินทางมากับนักท่องเที่ยว 
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ค่าใช้จ่ายในการมาไหว้พระ วันที่นิยมมาท่องเที่ยวที่ต่างกัน นักท่องเที่ยวมีระดับ 
ความพึงพอใจในการมาไหว้พระ 9 วัดแตกต่างกัน 
 นภาวรรณ รุ่งจ ารัส (2552) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศ ในการเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ไม่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะเสม็ดมาก่อน ในการเดินทาง
ครั้งนี้เดินทางมากับเพ่ือน เนื่องในโอกาสที่เป็นวันหยุด มีระยะเวลาในการพักอยู่บนเกาะเสม็ดจ านวน 
3-5 คืน อาศัยสื่อประเภทสิ่งพิมพ์/นิทรรศการการท่องเที่ยวในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ใช้รถ
โดยสารของบริษัททัวร์ในการเดินทางมายังเกาะเสม็ด และมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่ ากว่า 
U.S.$1,000 ตลอดระยะเวลาการท่องเที่ยวที่เกาะเสม็ด ส าหรับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในการ
เดินทางมาท่องเที่ยวครั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านสภาพอากาศมากที่สุด และพึง
พอใจด้านความสะอาดของเกาะน้อยที่สุด การทดสอบสมมุติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อปีและสัญชาติ มีความสัมพันธ์กับบุคคลที่เดินทางมา
ด้วยกัน อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อปีและสัญชาติ มีความสัมพันธ์กับ
ระยะเวลาที่พักอยู่บนเกาะเสม็ด อายุ อาชีพและรายได้ต่อปี มีความสัมพันธ์กับสื่อที่มีผลในการ
ตัดสินใจมาท่องเที่ยว อายุ อาชีพ และรายได้ต่อปีมีความสัมพันธ์กับเหตุผลในการมาท่องเที่ยว อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพรายได้ต่อปีและสัญชาติ มีความสัมพันธ์กับพาหนะในการ
เดินทางมาเกาะเสม็ด อายุ สถานภาพสมรส อาชีพและรายได้ต่อปีมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง 
 ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อ
การจัดการตลาดน้ าในเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า 
นักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวตลาดน้ าในเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปวช. และ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนและนักเรียนนักศึกษา มีรายได้ไม่เกิน 20,000 
บาทต่อเดือน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน้ ามากกว่าเดือนละ 1 ครั้ง โดยจะเดินทางด้วยรถส่วนตัว/ 
รถเช่า มากับครอบครัวในวันเสาร์-อาทิตย์ โดยเคยมาท่องเที่ยวตลาดน้ าแห่งอื่นนอกเหนือจากตลาดน้ า
ในเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยามาก่อน จุดประสงค์หลักในการมาเพ่ือการพักผ่อนและชมบรรยากาศ
ตลาดน้ า บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวตลาดน้ าคือครอบครัวและเพ่ือน หากมีโอกาสจะกลับมา
เที่ยวอีกและบอกต่อให้ผู้อ่ืนมาเที่ยวด้วยส่วนความพึงพอใจที่มีต่อการท่องเที่ยวตลาดน้ าในภาพรวมอยู่
ในระดับมากได้แก่ ด้านปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ด้านการ
บริการการท่องเที่ยว และด้านการจ าหน่ายสินค้า 
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 วรุตม์ ฦาชา (2556) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงโสด อายุเฉลี่ย 27 ปี เป็นนักศึกษาและประกอบธุรกิจส่วนตัว มี
ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยปีละ 20,000 เหรียญสหรัฐ รายได้
ครอบครัวเฉลี่ยปีละ 43,000 เหรียญสหรัฐ มีภูมิล าเนามาจากประเทศในเอเชีย ปัจจัยที่มีผลต่อการมา
ท่องเที่ยวอ าเภอปายมากอันดับที่ 1 คือ ด้านบุคลากร ได้แก่ อัธยาศัยและความเป็นมิตรไมตรีของคน
ในท้องถิ่น อันดับที่ 2 คือ ด้านราคา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวสอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ 
และอันดับที่ 3 คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความสวยงามและความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว 
ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของอ าเภอปาย นักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มตัวอย่าง มี
วัตถุประสงค์หลักในการมาท่องเที่ยวอ าเภอปายส่วนใหญ่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจ โดยมาท่องเที่ยว
อ าเภอปายเป็นครั้งแรก มีการจัดการการท่องเที่ยวด้วยตัวเองและมาท่องเที่ยวกับเพื่อน สถานที่พัก
แรมได้แก่ เกสท์เฮ้าส์และบังกะโล ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวเฉลี่ย 9 วัน ค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวอ าเภอปายเฉลี่ย 33.3 เหรียญสหรัฐต่อวัน โดยเปน็ค่าที่พักร้อยละ 30.9 รองลงมาคือ
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าเดินทางตามล าดับ นักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
อยู่ในการทอ่งเที่ยวอ าเภอปายในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจด้านสิ่งดึงดูดทางธรรมชาติและ
อัธยาศัยของคนในท้องถิ่นมากท่ีสุด 
 Wang Zhouyaying (2559) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มี
ต่อเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ปัจจัยข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
ส่วนใญ่เป็นเพศชาย อายุ 20-30 ปี สถานภาพโสด อาชีพนักศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-
30,000 บาท มีการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีน ส่วนใหญ่เคย
มาเท่ียว 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์มาพักผ่อน เลือกเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเวลาวันลาพันร้อน
ประจ าปี มีเพ่ือน/เพ่ือนร่วมงานร่วมเดินทาง โดยใช้อินเตอร์เน็ตหาข้อมูล ส่วนใหญ่เดินทางมาโดยรถ 
BUS มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเท่ียวพัทยา 5,000-10,000 บาท มีการวางแผนหล่วงหน้าในการ
จองท่ีพักข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว โดยเลือกพักในโรงแรม และส่วนใหญ่จะกลับมาเท่ียวอีก มีระดับความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนในเมืองพัทยา ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มี เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา 
แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน 
 วรลักษณ์ บริบูรณ์ยั่งยืน (2559) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดน้ าคลองลัดมะยม ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวตลาดน้ าคลองลัดมะยมเพ่ือสานสัมพันธ์ใน
ครอบครัว/ กลุ่มเพ่ือน จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว จ านวน 335 
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คน คิดเป็นร้อยละ 83.8 เดินทางมากับครอบครัว/ ญาติ จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 ช่วง
เดินทางมาวันอาทิตย์ จ านวน 387 คน คิดเป็นร้อยละ 96.8 ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว 1-2 
ชั่วโมง จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.2 ความถ่ีในการเดินทางมาท่องเที่ยวนาน ๆ ครั้ง จ านวน 
223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 นักท่องเที่ยวเดินทางเลือกซ้ืออาหารและขนม จ านวน 167 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยว 501-1,000 บาทจ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.0 และปัญหาและอุปสรรคที่พบในการท่องเที่ยว คือ ราคาอาหารแพง จ านวน 213 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.2 และผลการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.37 นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในด้านสินค้าและบริการมากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.54 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในด้านอาหาร และ
เครื่องดื่มที่หลากหลายมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.91 
 พัชมณ แซ่จิว (2556) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่อการท่องเที่ยว อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่าง
จากกรุงเทพมหานครและภาคกลางส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงโสด อายุเฉลี่ย 31 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชนและ นักศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวอ าเภอหัวหินมากท่ีสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและ
งานประเพณีของท้องถิ่น รองลงมา คือ ด้านความสวยงามของทะเลและชายหาด รวมถึงความ
สวยงามและความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว ตามล าดับส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักในการ
ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ มีการจัดการท่องเที่ยวด้วยตนเอง ระยะเวลาในการท่องเที่ยวเฉลี่ยคน
ละ 3 วัน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,739 บาท/คน/วัน กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุด คือทะเลและ
ชายหาด รองลงมา คือ สิ่งดึงดูดใจทางด้านวัฒนธรรมประเพณีและประวัติศาสตร์ นักท่องเที่ยวกลุ่ม
ตัวอย่างจากกรุงเทพมหานคร และภาคกลาง กับนักท่องเที่ยวจากภาคอ่ืนๆ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวหัวหินแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติใน 7 ปัจจัยโดยกลุ่มตัวอย่าง
จากกรุงเทพมหานครและภาคกลาง ให้คะแนนสูงกว่าภาคอ่ืนๆ ในปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
ของแหล่งท่องเที่ยว ด้านการประชาสัมพันธ์ของบริษัทน าเที่ยว และด้านอัธยาศัยและความเป็นมิตร
ไมตรีของชาวหัวหิน ส่วนกลุ่มตัวอย่างจากภาคอ่ืนๆ ให้คะแนนสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างจาก
กรุงเทพมหานครและภาคกลาง 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านความสวยงามและความหลากหลายของ
สถานที่ท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และด้านความคุ้มค่าของ
เงินที่ใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 
 2.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 
 ชุลีพร ธานีรัตน์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร และ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการ



39 

ด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบกายใจเป็นสุข รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ธรรมะ และ 
รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบไอทีพาเพลิน นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มีการเปิดรับข่าวสารจากสื่อ
อินเทอร์เน็ต และเหตุผลที่เดินทางไปท่องเที่ยวนั้นเพื่อต้องการพักผ่อน 2) รูปแบบการด าเนินชีวิต
แบบกายใจเป็นสุข รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ธรรมะ และ รูปแบบการด าเนินชีวิต
แบบไอทีพาเพลิน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเปิดรับข่าวสารการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 3) รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบกายใจเป็นสุข และ รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตแบบไอทีพาเพลิน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
 ลภัสกร แสงสว่าง (2557) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิตของนักเที่ยวกลางคืน  
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงและเอกลักษณ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานบันเทิงบนถนนข้าวสาร 
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตของนักเท่ียวกลางคืน การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงและ
เอกลักษณ์ของแบรนด์มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานบันเทิงบนถนนข้าวสาร โดยภาพเอกลักษณ์
ของแบรนด์มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานบันเทิงบนถนนข้าวสารมากที่สุด รองลงมาคือ การ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และรูปแบบการด าเนินชีวิตของนักเที่ยวกลางคืน ตามล าดับ ดังนั้น สถาน
บันเทิงบนถนนข้าวสารควรให้ความส าคัญกับเอกลักษณ์ของแบรนด์ เนื่องจากเอกลักษณ์สามารถสร้าง
ความแตกต่างและความโดดเด่น เพ่ือการวางต าแหน่งของร้านสถานบันเทิง ท าให้กลุ่มนักเที่ยวเกิด
การรับรู้และตัดสินใจใช้บริการสถานบันเทิงง่ายที่สุด 
 กังสดาล ศิษย์ธานนท์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต รูปแบบการใช้สื่อ
ออนไลน์ และความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผลการวิจัย
พบว่า 1) รูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถจัดกลุ่มได้ทั้งหมด 5 กลุ่ม 
ดังต่อไปนี้ กลุ่มสุขนิยม กลุ่มทันเทคโนโลยี กลุ่มตามกระแสนิยม กลุ่มรักครอบครัว และกลุ่มอนุรักษ์
วัฒนธรรม 2) กลุ่มสุขนิยม กลุ่มทันเทคโนโลยี กลุ่มตามกระแสนิยม กลุ่มรักครอบครัว และกลุ่ม
อนุรักษ์วัฒนธรรม มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับรูปแบบการใช้สื่อออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.001 3) กลุ่มสุขนิยม กลุ่มทันเทคโนโลยี กลุ่มตามกระแสนิยม กลุ่มรักครอบครัว และกลุ่ม
อนุรักษ์วัฒนธรรมมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 4) รูปแบบการใช้สื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ
ความตั้งใจซื้อสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
 นวรัตน์ สุธรรมชัย (2559) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต ความพึงพอใจ การเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการดาเนินชีวิตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์
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การท่องเที่ยวแบบธรรมชาติในรูปแบบครอบครัวเดี่ยว แบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ รูปแบบการด าเนิน
ชีวิตแบบชอบอินเทอร์เน็ต รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบไม่ชอบหยุดนิ่ง รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบรัก
ครอบครัว รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบความเชื่อดั้งเดิม รูปแบบการดาเนินชีวิตแบบดีทั้งภายนอกและ
ภายใน รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบถือตนเองเป็นหลัก รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบก้าวล้ าน าสมัย 
และรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบชอบประวัติศาสตร์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจต่อข้อมูล
ข่าวสารการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2) ความพึงพอใจของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และ 3) ความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 
  
2.3 สมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว 
กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 2 รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว 
กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
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2.4 กรอบแนวคิดตามทฤษฎี 
 
ภาพที่ 2.4: กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
                        ตัวแปรอิสระ                                                     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
6. สถานภาพสมรส 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 
1. กิจกรรม 
2. ความสนใจ 
3. ความคิดเห็น 

 

พฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยว 
1. จ านวนครั้งที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยว 
2. วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว 
3. ลักษณะในการเดินทางท่องเที่ยว 
4. จ านวนผู้ร่วมเดินทาง 
5. พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง 
6. เวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว 
7. ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 
8. ประเภทสินค้าท่ีซื้อ 
9. แหล่งข้อมูลข่าวสารในการท่องเที่ยว 
 

ความพึงพอใจ 
1. ด้านสถานที่ 
2. ด้านการบริการ 
3. ด้านความปลอดภัย 
4. ด้านการอ านวยความ

สะดวก 
5. ด้านคุณภาพสินค้า 

แนวทางการพัฒนาความพึงพอใจ

ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ

แหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัด

สวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร 



บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมและความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยจัดท าในรูปแบบส ารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการ
ด าเนินชีวิต พฤติกรรมและความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวน
จตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 3.1 ประเภทของงานวิจัย 
 3.2 กลุ่มประชากร และการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 3.4 การทดสอบเครื่องมือ 
 3.5 วิธีการเก็บข้อมูล 
 3.6 ประเภทของตัวแปร 
 3.7 วิธีการทางสถิติ 
 3.8 การสรุปข้อมูลทางประชากรศาสตร์ 
 
3.1 ประเภทของงานวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research) ซึ่งมีท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการส ารวจความ
คิดเห็นชาวไทยที่เคยเดินทางมาเท่ียวตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพ่ือประเมินศักยภาพผู้ที่
เคยเดินทางมาเท่ียวตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
  
3.2 กลุ่มประชากร และการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 
 3.2.1 ผู้ประกอบการ คือ ผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในตลาดนัดสวนจตุจักร 
จ านวน 9,452 ร้านค้า (“ตลาดนัดจตุจักร”, 2561)  
 3.2.3 ชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งในกรณีนี้จะใช้
จ านวนชาวไทยที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจ านวน 21,696,700 คน (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2558ข) 
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 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ผู้ประกอบการ ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจงจาก
ผู้ประกอบการในตลาดนัดสวนจตุจักร จ านวน 20 คน ซึ่ง สุวิมล ว่องวาณิช และนงลักษณ์ วิรัชชัย 
(2546) กล่าวว่า ขนาดกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ควรมีขนาดกลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 
20 คน 
  2. ชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักร ค านวณจากประชากร ได้มาจาก
สูตรการค านวณหาขนาดตัวอย่างของ ยามาเน่ (Yamane, 1973) และระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนี้ 
 
   n = N 
         1+Ne2 
  เมื่อ N หมายถึง ขนาดของประชากร 
   n หมายถึง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   e หมายถึง ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
 
   n = 21,696,700 
        1+21,696,700(0.052) 
    = 399.99 
 
  ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ เท่ากับ 400 คน 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการวบรวมข้อมูลในครั้งนี้คือใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมและความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือด้วยตนเอง โดย
ท าการศึกษาทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการ
สร้างข้อความในแบบสอบถาม เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดที่กาหนดขึ้นและเพ่ือให้
เหมาะสมกับงานวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 3.3.1 การสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire)  
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed End) มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List)  
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  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยว
ตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้แก่ กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
   มากที่สุด = 5 คะแนน 
   มาก  = 4 คะแนน 
   ปานกลาง = 3 คะแนน 
   น้อย  = 2 คะแนน 
   น้อยที่สุด = 1 คะแนน 
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ จ านวนครั้งที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว ลักษณะ
ในการเดินทางท่องเที่ยว จ านวนผู้ร่วมเดินทาง พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง เวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว 
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ประเภทสินค้าท่ีซื้อ และแหล่งข้อมูลข่าวสารในการท่องเที่ยวเป็น
แบบสอบถามปลายปิด (Closed End) มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
  ตอนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อตลาดนัดสวนจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านการบริการ ด้านความปลอดภัย ด้านการอ านวยความ
สะดวก และด้านคุณภาพสินค้า ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) 
   มีความพึงพอใจมากท่ีสุด = 5 คะแนน 
   มีความพึงพอใจมาก  = 4 คะแนน 
   มีความพึงพอใจปานกลาง = 3 คะแนน 
   มีความพึงพอใจน้อย  = 2 คะแนน 
   มีความพึงพอใจน้อยที่สุด = 1 คะแนน 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลการวิจัยของลักษณะที่ใช้ระดับวัดข้อมูลประเภท
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) ผู้วิจัยใข้เกณฑ์เฉลี่ยในการแปลผลโดยการค านวณดังนี้  
  ความกว้างของอันตรภาคชั้น = 5 – 1 
           5 
       =  0.80 
  ส าหรับค่าแปลความหมายการเฉลี่ย ใช้เกณฑ์เพ่ือแปลความหมายรูปแบบการด าเนิน
ชีวิต และความพึงพอใจ ดังนี้ 
   4.21 – 5.00  หมายถึง  ระดับมากท่ีสุด 
   3.41 – 4.20  หมายถึง  ระดับมาก 
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   2.61 – 3.40   หมายถึง  ระดับปานกลาง 
   1.81 – 2.60  หมายถึง  ระดับน้อย 
   1.00 – 1.80  หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด 
 3.3.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
 ใช้ส าหรับเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการจ านวน 20 ร้านค้าในตลาดนัดสวนจตุจักร  
ประเด็นเรื่องส าหรับใช้ในการสัมภาษณ์ คือ แนวทางในการพัฒนาความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อ
แหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 
3.4 การทดสอบเครื่องมือ 
 จากการสร้างแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนส าหรับการวิจัย ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบหา ความ
เที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี้ 
 3.4.1 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยให้ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
  3.4.1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ 
  3.4.1.2 ดร.ภูเกริก บัวสอน 
  3.4.1.2 ดร.มยุรี เสือค าราม 
 3.4.2 น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจและมีข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญแก้ไข ปรับปรุงแบบสอบถาม เพ่ือให้ได้แบบสอบถามที่ถูกต้องสมบูรณ์และครอบคลุม
เนื้อหามากยิ่งข้ึน 
 3.4.3 น าแบบสอบถามไปหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  3.4.3.1 การทดสอบความตรง (Validity) คือ เป็นการตรวจสอบแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างข้ึนว่ามีความสอดคลองกับตัวแปรหรือไม่ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านเป็นผู้ตรวจสอบ โดย
พิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างค าถามกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย หรือดัชนีความเหมาะสม 
(Item-Objective Congruence: IOC) แล้วหาค่าเฉลี่ย โดยผู้เชี่ยวชาญจะให้คะแนนประเมินค าถาม
แต่ละข้อด้วยคะแนน 3 ระดับ ซึ่งใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้คือ 
   ค่า +1 ค าถามสอดคล้องสามารถน าไปวัดได้อย่างแน่นอน 
   ค่า 0 ไม่แน่ใจว่าค าถามนั้นจะวัดได้ 
   ค่า -1 ค าถามไม่สอดคล้อง 
  การค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์ของความสอดคล้อง (Item-Objective Congruence 
Index: IOC) (กรมวิชาการ, 2545) มีสูตรค านวณดังนี้ 
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  ซึ่งข้อค าถามที่มีความสอดคล้องหรือยอมรับได้ต้องมีค่า 0.67 - 1.0 ขึ้นไป ซึ่งมีค่า
ความเที่ยงตรงสูง ถ้าต่ ากว่า 0.5 ต้องน าไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ 
  สูตรในการค านวณ  

   IOC  =  
∑ R

N
 

 
  IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด 
  R  คือ คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 

  ∑ R คือ ผลรวมของคะแนนผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
  N  คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าการปรับเนื้อหาในแต่ละค าถามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน า ก่อนที่
จะน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูล 
  3.4.3.2 น าแบบสอบถามการทดสอบท่ีผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าไปหา
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปทดลอง (Try Out) โดยทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดลองจริงจ านวน 30 ชุด และน าไปวิเคราะห์หาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบัค (Cronbach’s Coefficient) พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตของชาวไทย
ที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีค่าแอลฟ่าครอนบัคเท่ากับ 0.894 ตัวแปร
ความพึงพอใจของนัชาวไทยที่มีต่อตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานครมีค่าแอลฟ่าครอนบัคเท่ากับ 
0.887 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อถือได้ 
 
 3.5 วิธีการเก็บข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ มี
ขั้นตอนการด าเนินการ 2 วิธี ได้แก่ 
 3.5.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการออก
แบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 400 ชุด เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของ 
นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้แก่ ชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โดยท าการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 400 คน และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 20 คน 
 3.5.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ 
ผลงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และระบบสืบค้นจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
 



47 

3.6 ประเภทของตัวแปร 
 การศึกษาในครั้งนี้มีการทดสอบสมมติฐานวิจัยซึ่งประกอบด้วยตัวแปรต้น (Independent 
Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไว้ดังนี้ 
 3.6.1 สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างมีความพึงพอใจต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
  ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และสถานภาพสมรส 
  ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านการบริการ 
ด้านความปลอดภัย ด้านการอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพสินค้า  
 3.6.2 สมมติฐานที่ 2 รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
  ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยว ได้แก่ กิจกรรม ความสนใจ 
และความคิดเห็น 
  ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านการบริการ 
ด้านความปลอดภัย ด้านการอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพสินค้า 
 3.6.3 สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของชาว
ไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
  ตัวแปรต้น คือ พฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยว ได้แก่ จ านวนครั้งที่เคยเดินทางมา
ท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว ลักษณะในการเดินทางท่องเที่ยว จ านวนผู้ร่วมเดินทาง 
พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง เวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ประเภทสินค้าท่ีซื้อ 
และแหล่งข้อมูลข่าวสารในการท่องเที่ยว  
  ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านการบริการ 
ด้านความปลอดภัย ด้านการอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพสินค้า 
 
3.7 วิธีการทางสถิติ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล มีวิธีการดังต่อไปนี้ 
 3.7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
  3.7.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
   1) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส โดยใช้สถิติค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
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   2) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของชาวไทยที่เข้ามา
ท่องเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้แก่ กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น โดยใช้
สถิติ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   3) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัดสวน
จตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวนครั้งที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว 
ลักษณะในการเดินทางท่องเที่ยว จ านวนผู้ร่วมเดินทาง พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง เวลาที่ใช้ในการ
ท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ประเภทสินค้าที่ซื้อ และแหล่งข้อมูลข่าวสารในการท่องเที่ยวโดย
ใช้สถิติค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
   4) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อตลาดนัดสวน
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านการบริการ ด้านความปลอดภัย ด้านการอ านวย
ความสะดวก และด้านคุณภาพสินค้า โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
  3.7.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
   1) การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของสองกลุ่มประชากร (T-Test) โดยใช้
ในการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา
ตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 
   2) การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยมากกว่าสองกลุ่มประชากร (One Way 
ANOVA) โดยใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส โดยใช้ค่า F-Test ในการทดสอบ 
   3) การทดสอบความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติ Pearson Correlation ทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกับความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
   4) การทดสอบความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติ Pearson Correlation ทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา
ตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 3.7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ จะถูกน ามาตรวจสอบความครบถ้วนและความ
ถูกต้องของข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จดัหมวดหมู่ของข้อมูลตามประเด็นที่ศึกษา 
สรุป ตีความ (Conclusion and Interpretation) และสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลในภาพรวม
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ภายใต้ขั้นตอนของการศึกษาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย และน าเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนาใน
แต่ละประเด็นของการศึกษา 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ผลการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมและความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อ
แหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร” ได้น าเสนอผลการวิจัยออกเป็น 2 
ตอนดังนี้ 
 4.1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมจาก
แบบสอบถามที่มีค าตอบครบถ้วนสมบูรณ์ จ านวนทั้งสิ้น 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวน
แบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด ผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น  
  4.1.1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  4.1.2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยว
ตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
  4.1.3 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 
  4.1.4 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อตลาดนัดสวนจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 
  4.1.5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
  4.1.6 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผลต่อความพึงพอใจของชาวไทยที่มี
ต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
  4.1.7 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจของชาวไทย
ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 4.2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  4.2.1 แนวทางการพัฒนาความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา
ตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
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4.1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 4.1.1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ปัจจัยส่วนบุคคลของชาวไทย ซึ่งประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดอืน และสถานภาพสมรส ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.1: แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของชาวไทย จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

 ชาย 134 33.5 
 หญิง 252 63.0 
 เพศทางเลือก 14 3.5 

รวม  400 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของชาวไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 400 คน จ าแนกตามเพศ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.5 
 
ตารางที่ 4.2: แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของชาวไทย จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

 18 – 20 ปี 61 15.3 
 21 – 30 ปี 322 80.5 
 31 – 40 ปี 14 3.5 
 41 – 50 ปี 3 0.8 

รวม  400 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของชาวไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 400 คน จ าแนกตามอายุ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 21 – 30 ปี จ านวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 80.5 รองลงมามีอายุระหว่าง 18 – 20 ปี 
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จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 
และอายุ 41 – 50 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8  
 
ตารางที่ 4.3: แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของชาวไทย จ าแนกตาม 
  ระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

 ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 6 1.5 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 56 14.0 
 ปวส./อนุปริญญา 19 4.8 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 311 77.8 
 สูงกว่าปริญญาตรี 8 2.0 

รวม  400 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของชาวไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 400 คน จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ชาวไทยส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 รองลงมามีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 การศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.0 และการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษา จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 
 
ตารางที่ 4.4: แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของชาวไทย จ าแนกตาม 
  อาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

 นักเรียน/นักศึกษา 170 42.5 
 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 47 11.8 
 ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน 118 29.5 
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 60 15.0 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ): แสดงค่าความถ่ี และค่าร้อยละของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของชาวไทย จ าแนก 
   ตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
 อ่ืนๆ  5 1.3 

รวม  400 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.4 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของชาวไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 400 คน จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ชาวไทยส่วนใหญเ่ป็นนักเรียน/นักศึกษา 
จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมามีอาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงานเอกชน จ านวน 118 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.5 มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนจ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 มีอาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และอาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.3 
 
ตารางที่ 4.5: แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของชาวไทย จ าแนกตาม 
  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
 ต่ ากว่า 10,000 บาท 167 41.8 
 10,000 – 20,000 บาท 183 45.8 
 20,001 – 30,000 บาท 33 8.3 
 30,001 – 40,000 บาท 16 4.0 
 40,001 – 50,000 บาท 1 0.3 

รวม  400 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.5 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของชาวไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 400 คน จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ชาวไทยส่วนใหญ่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมามีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 
– 30,000 บาท จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท 
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จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.3 
 
ตารางที่ 4.6: แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของชาวไทย จ าแนกตาม 
  สถานภาพสมรส 
 

สถานภาพสมรส จ านวน ร้อยละ 

 โสด 376 94.0 
 สมรส 22 5.5 
 หม้าย/หย่าร้าง 3 0.8 
 แยกกันอยู่ 1 0.3 

รวม  400 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.6 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของชาวไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 400 คน จ าแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า ชาวไทยส่วนใหญ่มีสถานภาพ
โสด จ านวน 376 คน คิดเป็นร้อยละ 94.0 รองลงมามีสถานภาพสมรส จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.5 มีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 และมีสถานภาพแยกกันอยู่ จ านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 
 
 4.1.2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัด
สวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 รูปแบบการด าเนินชีวิตของชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.7: แสดงค่าความเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิตของชาวไทย 
  ที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้านกิจกรรม 
 

ด้านกิจกรรม 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด x ̅ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. ชอบท างานศิลปะ
, ฝีมือ 

12 
(3.0) 

28 
(7.0) 

117 
(29.3) 

158 
(39.5) 

85 
(21.3) 

3.69 0.98 มาก 

2. ชอบเดินเล่นใน
ห้างสรรพสินค้า 

4 
(1.0) 

34 
(8.5) 

112 
(28.0) 

177 
(44.3) 

73 
(18.3) 

3.70 0.90 มาก 

3. ชอบถ่ายรูป
ธรรมชาติ 

2 
(0.5) 

18 
(4.5) 

71 
(17.8) 

166 
(41.5) 

143 
(35.8) 

4.07 0.87 มาก 

4. ชอบท าบุญ,  
ท าทาน 

4 
(1.0) 

18 
(4.5) 

88 
(22.0) 

152 
(38.0) 

138 
(34.5) 

4.00 0.91 มาก 

5. ท ากิจกรรมผาด
โผน/Adventure 

13 
(3.3) 

38 
(9.5) 

98 
(24.5) 

146 
(36.5) 

105 
(26.3) 

3.73 1.05 มาก 

6. เล่นดนตรีเป็น
งานอดิเรก 

53 
(13.3) 

54 
(13.5) 

117 
(29.3) 

102 
(25.5) 

74 
(18.5) 

3.23 1.27 ปานกลาง 

7. ออกก าลังกาย
เป็นประจ า 

32 
(8.0) 

57 
(14.2) 

132 
(33.0) 

121 
(30.3) 

58 
(14.5) 

3.29 1.12 ปานกลาง 

8. ชอบอ่านหนังสือ, 
นิตยสาร 

14 
(3.5) 

38 
(9.5) 

143 
(35.8) 

143 
(35.8) 

62 
(15.5) 

3.50 0.98 มาก 

9. ชอบดูหนังฟัง
เพลง 

3 
(0.8) 

11 
(2.8) 

82 
(20.5) 

173 
(43.3) 

131 
(32.8) 

4.05 0.84 มาก 

10. ชอบไปสถานที่
ที่มีชื่อเสียงและเป็น
กระแส 

19 
(4.8) 

43 
(10.8) 

158 
(39.5) 

105 
(26.3) 

75 
(18.8) 

3.44 1.06 มาก 

ภาพรวม      3.67 0.54 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ

การด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.67) เมื่อพิจารณาในรายด้านล าดับแรก 
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คือ ชอบถ่ายรูปธรรมชาติโดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.07) รองลงมาคือ ชอบดูหนังฟัง

เพลงโดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.05) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ เล่นดนตรีเป็น

งานอดิเรกโดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.23) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.8: แสดงค่าความเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิตของชาวไทย 
  ที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้านความสนใจ 
 

ด้านความสนใจ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด x ̅ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. ฉันสนใจสินค้าลด
ราคา มีโปรโมชั่น
พิเศษ 

- 
5 

(1.3) 
91 

(22.8) 
157 

(39.3) 
147 

(36.8) 
4.11 0.80 มาก 

2. ฉันสนใจการไป
ปาร์ตี้/พบปะ
สังสรรค์  

3 
(0.8) 

16 
(4.0) 

105 
(26.3) 

157 
(39.3) 

119 
(29.8) 

3.93 0.89 มาก 

3. ฉันมักติดตาม
ข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ  
เสมอ 

1 
(0.3) 

15 
(3.8) 

122 
(30.5) 

164 
(41.0) 

98 
(24.5) 

3.86 0.84 มาก 

4. ฉันชอบทาน
อาหารแปลกใหม่ 

22 
(5.5) 

39 
(9.8) 

137 
(34.3) 

127 
(31.8) 

75 
(18.8) 

3.49 1.07 มาก 

5. ฉันชอบที่พักท่ี
สวยงาม 

1 
(0.3) 

5 
(1.3) 

88 
(22.0) 

153 
(38.3) 

153 
(38.3) 

4.13 0.81 มาก 

6. ฉันสนใจ
ธรรมชาติ 

2 
(0.5) 

6 
(1.5) 

75 
(18.8) 

174 
(43.5) 

143 
(35.8) 

4.12 0.80 มาก 

7. ฉันสนใจ
เทคโนโลยี 

1 
(0.3) 

6 
(1.5) 

98 
(24.5) 

148 
(37.0) 

147 
(36.8) 

4.08 0.83 มาก 

8. ฉันสนใจแฟชั่น 1 
(0.3) 

23 
(5.8) 

162 
(40.5) 

154 
(38.5) 

60 
(15.0) 

3.62 0.82 มาก 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ): แสดงค่าความเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิตของ 
   ชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้านความสนใจ 
 

ด้านความสนใจ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด x ̅ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

9. ฉันสนใจงานฝีมือ 4 
(1.0) 

20 
(5.0) 

158 
(39.5) 

164 
(41.0) 

54 
(13.5) 

3.61 0.82 มาก 

10. ฉันสนใจ
เรื่องราวในแวดวง
บันเทิง 

25 
(6.3) 

47 
(11.8) 

207 
(51.7) 

86 
(21.5) 

35 
(8.8) 

3.15 0.96 ปานกลาง 

ภาพรวม      3.81 0.51 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ

การด าเนินชีวิต ด้านความสนใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.81) เมื่อพิจารณาในรายด้านล าดับ

แรก คือ ฉันชอบที่พักที่สวยงามโดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.13) รองลงมาคือ ฉันสนใจ

ธรรมชาติโดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.12)  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ฉันสนใจ

เรื่องราวในแวดวงบันเทิงโดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.15) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.9: แสดงค่าความเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิตของชาวไทย 
  ที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้านความคิดเห็น 
 

ด้านความคิดเห็น 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด x ̅ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. การไปท่องเที่ยว
กับครอบครัวท าให้
ฉันมีความสุข 

- 
4 

(1.0) 
59 

(14.8) 
148 

(37.0) 
189 

(37.0) 
4.31 0.75 มากที่สุด 

2. การท่องเที่ยวคือ
การให้รางวัลชีวิต 

- 
4 

(1.0) 
27 

(6.8) 
158 

(39.5) 
211 

(52.8) 
4.44 0.67 มากที่สุด 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ): แสดงค่าความเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิตของ 
   ชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้านความคิดเห็น 
 

ด้านความคิดเห็น 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด x ̅ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

3. การท่องเที่ยวท า
ให้ฉันมี
ประสบการณ์ใหม่ 

- - 
35 

(8.8) 
151 

(37.8) 
214 

(53.5) 
4.45 0.65 มากที่สุด 

4. การท่องเที่ยวเป็น
การชื่นชมความ
งดงามของสถานที่
ท่องเที่ยว 

- 
3 

(0.8) 
45 

(11.3) 
154 

(38.5) 
198 

(49.5) 
4.37 0.71 มากที่สุด 

5. การเดินทาง
ท่องเที่ยวสามารถ
ท าให้ผ่อนคลาย
ความเครียดจากการ
ท างาน 

- - 
33 

(8.3) 
108 

(27.0) 
259 

(64.8) 
4.57 0.64 มากที่สุด 

6.การเดินทาง
ท่องเที่ยวคนเดียว
ท าให้เราได้พบเจอ
เพ่ือนใหม่ๆ   

2 
(0.5) 

5 
(1.3) 

82 
(20.5) 

162 
(40.5) 

149 
(37.3) 

4.13 0.81 มาก 

7. การท่องเที่ยวเป็น
การเปลี่ยน
บรรยากาศที่จ าเจใน
ชีวิตประจ าวัน 

- - 
29 

(7.2) 
122 

(30.5) 
249 

(62.3) 
4.55 0.63 มากที่สุด 

8. การท่องเที่ยวท า
ให้ได้ค้นพบตัวตน
และความชอบของ
ตนเอง 

- 
4 

(1.0) 
89 

(22.3) 
153 

(38.3) 
154 

(38.5) 
4.14 0.79 มาก 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ): แสดงค่าความเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิตของ 
   ชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้านความคิดเห็น 
 

ด้านความคิดเห็น 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด x ̅ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

9. การออกไป
ท่องเที่ยวคือ
ช่วงเวลาที่มีคุณค่า 

- 
4 

(1.0) 
87 

(21.8) 
157 

(39.3) 
152 

(38.0) 
4.14 0.79 มาก 

10. การเดินทาง
ท่องเที่ยวท าให้ได้ฝึก
ทักษะการเข้าสังคม
และการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น 

- 
8 

(2.0) 
116 

(29.0) 
144 

(36.0) 
132 

(33.0) 
4.00 0.84 มาก 

ภาพรวม      4.31 0.50 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ

การด าเนินชีวิต ด้านความความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.31) เมื่อพิจารณาในราย
ด้านล าดับแรก คือ การเดินทางท่องเที่ยวสามารถท าให้ผ่อนคลายโดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (x̅ = 4.57) รองลงมาคือ การท่องเที่ยวเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศท่ีจ าเจในชีวิตประจ าวันโดยมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.55) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การเดินทางท่องเที่ยวท าให้

ได้ฝึกทักษะการเข้าสังคมและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 4.00) 
ตามล าดับ 
 
 4.1.3 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 
 พฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย 
ความถี่ในการมาท่องเที่ยว วัตถุประสงค์หลักในการท่องเที่ยว ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยว จ านวนผู้
ร่วมเดินทาง พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ระยะเวลาในการท่องเที่ยว ค่าใช้จ่าย ประเภทสินค้า และการ
รับทราบข้อมูลการท่องเที่ยว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.10: แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละของพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัด 
  สวนจตุจักรจ าแนกตามความถี่ในการมาท่องเที่ยว 
 

ความถี่ในการมาท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
 ไม่เคย 33 8.3 
 เคยมา 1 ครั้ง 188 47.0 
 เคยมา 2 ครั้ง  82 20.5 
 เคยมา 3 ครั้งขึ้นไป 97 24.3 

รวม  400 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.10 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัด
สวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามความถี่ในการมาท่องเที่ยว พบว่า ชาวไทยส่วนใหญ่เคยมา 
1 ครั้ง จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมา เคยมาก 3 ครั้งขึ้นไป จ านวน 97 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.3 เคยมา 2 ครั้ง จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 และไม่เคยมา จ านวน 33 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.3 
 
ตารางที่ 4.11: แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละของพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัด 
  สวนจตุจักรจ าแนกตามวัตถุประสงค์หลักในการท่องเที่ยว 
 

วัตถุประสงค์หลักในการท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
 จับจ่ายสินค้า 189 47.3 
 พักผ่อน 198 49.5 
 ติดต่อธุรกิจ 9 2.3 
 อ่ืนๆ 4 1.0 

รวม  400 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.11 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัด
สวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวัตถุประสงค์หลักในการท่องเที่ยวพบว่า ชาวไทยส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์หลักในการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมา เพื่อ
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จับจ่ายสินค้า จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 เพื่อติดต่อธุรกิจ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.3 และอ่ืนๆ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 
 
ตารางที่ 4.12: แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละของพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัด 
  สวนจตุจักรจ าแนกตามลักษณะการเดินทางท่องเที่ยว 
 

ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 

 เดินทางกับบริษัทน าเที่ยว 4 1.0 
 เดินทางท่องเที่ยวคนเดียว 20 5.0 
 เดินทางท่องเที่ยวพร้อมครอบครัว 75 18.8 
 เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกับหน่วยงาน/บริษัท 9 2.3 
 เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกับเพ่ือน  277 69.3 
 เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกับคู่รัก 14 3.5 
 อ่ืนๆ 1 0.3 

รวม  400 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.12 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัด
สวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวพบว่า ชาวไทยส่วนใหญ่
เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกับเพ่ือน จ านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.3 รองลงมาเดินทางท่องเที่ยว
พร้อมครอบครัว จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 เดินทางท่องเที่ยวคนเดียว จ านวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.0 เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกับคู่รัก จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 เดินทางท่องเที่ยว
พร้อมกับหน่วยงาน/บริษัท จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 เดินทางกับบริษัทน าเที่ยว จ านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 และอ่ืน ๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 
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ตารางที่ 4.13: แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละของพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัด 
  สวนจตุจักรจ าแนกตามจ านวนผู้ร่วมเดินทาง 
 

จ านวนผู้ร่วมเดินทาง จ านวน ร้อยละ 
 เดินทางคนเดียว 23 5.8 
 2 – 5 คน 352 88.0 
 6 – 10 คน 15 3.8 
 มากกว่า 10 คน 10 2.5 

รวม  400 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.13 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัด
สวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามจ านวนผู้ร่วมเดินทางพบว่า ชาวไทยส่วนใหญ่มีจ านวนผู้ร่วม
เดินทาง 2 – 5 คน คิดเป็นร้อยละ 88.0 รองลงมา เดินทางคนเดียว จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.8 มีผู้ร่วมเดินทาง 6 – 10 คน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 และมีผู้ร่วมเดินทางมากกว่า 10 
คน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 
 
ตารางที่ 4.14: แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละของพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัด 
  สวนจตุจักรจ าแนกตามพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง 
 

พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง จ านวน ร้อยละ 
 รถยนต์ส่วนบุคคล 59 14.8 
 รถโดยสารประจ าทาง 140 35.0 
 รถบริษัทท่องเที่ยว  12 3.0 
 รถมอเตอร์ไซด  ์ 4 1.0 
 รถไฟฟ้า (BTS/MRT) 184 46.0 
 อ่ืนๆ 1 0.3 

รวม  400 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.14 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัด
สวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามพาหนะที่ใช้ในการเดินทางพบว่า ชาวไทยส่วนใหญ่เดินทาง
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ท่องเที่ยวโดยรถไฟฟ้า (BTS/MRT) จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมาเดินทางโดยรถ
โดยสารประจ าทาง จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล จ านวน 59 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 เดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซด์ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 และอ่ืนๆ 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 
 
ตารางที่ 4.15: แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละของพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัด 
  สวนจตุจักรจ าแนกตามระยะเวลาในการท่องเที่ยว 
 

ระยะเวลาในการท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 

 น้อยกว่า 1 ชั่วโมง  8 2.0 
 1 – 2 ชั่วโมง 198 49.5 
 3 – 4 ชั่วโมง 170 42.5 
 มากกว่า 4 ชั่วโมงข้ึนไป 24 6.0 

รวม  400 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.15 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัด
สวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระยะเวลาในการท่องเที่ยว พบว่า ชาวไทยส่วนใหญ่ใช้เวลา
ในการท่องเที่ยว 1 – 2 ชั่วโมง จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมาใช้เวลาในการ
ท่องเที่ยว 3 – 4 ชั่วโมง จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 ใช้เวลาในการท่องเที่ยวมากกว่า 4 
ชั่วโมงข้ึนไป จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 และใช้เวลาในการท่องเที่ยวน้อยกว่า 1 ชั่วโมง 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 
 
ตารางที่ 4.16: แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละของพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัด 
  สวนจตุจักรจ าแนกตามค่าใช้จ่าย 
 

ค่าใช้จ่าย จ านวน ร้อยละ 

 ต่ ากว่า 1,000 บาท 225 56.3 
 1,000 – 2,000 บาท 154 38.5 
 2,001 – 3,000 บาท 13 3.3 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.16 (ต่อ): แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละของพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัด 
   สวนจตุจักรจ าแนกตามค่าใช้จ่าย 
 

ค่าใช้จ่าย จ านวน ร้อยละ 
 3,001 – 4,000 บาท 5 1.3 
 4,001 – 5,000 บาท 2 0.5 
 4,001 – 5,000 บาท 1 0.3 

รวม  400 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.16 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัด
สวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามค่าใช้จ่าย พบว่า ชาวไทยส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย ต่ ากว่า 
1,000 บาท จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 รองลงมามีค่าใช้จ่าย 1,000 – 2,000 บาท จ านวน 
154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 มีค่าใช้จ่าย 2,001 – 3,000 บาท จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 มี
ค่าใช้จ่าย 3,001 – 4,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 มีค่าใช้จ่าย 4,001 – 5,000 บาท 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 และมีค่าใช้จ่าย 4,001 – 5,000 บาท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.3 
 
ตารางที่ 4.17: แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละของพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัด 
  สวนจตุจักรจ าแนกตามประเภทสินค้า 
 

ประเภทสินค้า จ านวน ร้อยละ 

 เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ 192 48.0 
 อาหารและเครื่องดื่ม 265 66.3 
 หัตถกรรม  56 14.0 
 ของเก่าโบราณ 97 24.3 
 เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน 36 9.0 
 ต้นไม้ และอุปกรณ์สวน 134 33.5 
 ของที่ระลึก 132 33.0 
 สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง 90 22.5 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ): แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละของพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัด 
   สวนจตุจักรจ าแนกตามประเภทสินค้า 
 

ประเภทสินค้า จ านวน ร้อยละ 
 ของเก่าและของสะสม 133 33.3 
 งานศิลปะ 45 11.3 

รวม  400 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.17 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัด
สวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประเภทสินค้า พบว่า ชาวไทยส่วนใหญ่ต้องการซื้ออาหาร
และเครื่องดื่มมากที่สุด จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 รองลงมาซื้อเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 
เครื่องประกับ จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 ซื้อต้นไม้และอุปกรณ์ จ านวน 134 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.5 ซื้อของเก่าและของสะสม จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 ซื้อของทีระลึก จ านวน 
132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 ซื้อของเก่าโบราณ จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 ซื้อสัตว์เลี้ยง
และอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 ซื้อสินค้าหัตถกรรม จ านวน 56 คน คิด
เป็นร้อยละ 56 ซื้อสินค้างานศิลปะ จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 และซื้อเฟอร์นิเจอร์และของ
ตกแต่งบ้าน จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 
 
ตารางที่ 4.18: แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละของพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัด 
  สวนจตุจักรจ าแนกตามการรับทราบข้อมูลการท่องเที่ยว 
 

การรับทราบข้อมูลการท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
 นิตยสาร/สิ่งพิมพ์ 15 3.8 
 วิทยุ/โทรทัศน์ 9 2.3 
 อินเตอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์ 156 39.0 
 บริษัททัวร์ 7 1.8 
 บุคคลใกล้ชิด/คนรู้จัก 201 50.2 
 แผ่นพับ/ใบผลิว 9 2.3 
 อ่ืนๆ 3 0.8 

รวม  400 100.0 
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 จากตารางที่ 4.18 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัด
สวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามการรับทราบข้อมูลข่าวสารพบว่า ชาวไทยส่วนใหญ่
รับทราบข้อมูลการท่องเที่ยวจากบุคคลใกล้ชิด/คนรู้จัก จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.2 
รองลงมาทราบข้อมูลการท่องเที่ยวจากอินเตอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์ จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อย
ละ 39.0 ทราบข้อมูลการท่องเที่ยวจากนิตยสาร/สิ่งพิมพ์ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ทราบ
ข้อมูลการท่องเที่ยวจากวิทยุ/โทรทัศน์ และ แผ่นพับ/ใบปลิว ในจ านวนที่เท่ากัน จ านวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.3 ทราบข้อมูลข่าวสารจากบริษัททัวร์ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 และอ่ืนๆ 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 
 
 4.1.4 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อตลาดนัดสวนจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 
 ความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานครประกอบด้วย ด้าน
สถานที่ ด้านการบริการ ด้านความปลอดภัย ด้านการอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพสินค้า ซึ่ง
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.19: แสดงค่าความเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อ 
  ตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม 
 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว x ̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านสถานที่ 3.99 0.50 มาก 
2. ด้านการบริการ 3.53 0.55 มาก 
3. ด้านความปลอดภัย 3.46 0.55 มาก 
4. ด้านการอ านวยความสะดวก 3.50 0.55 มาก 
5. ด้านคุณภาพสินค้า 4.02 0.60 มาก 

ภาพรวม 3.70 0.40 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.19 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจต่อตลาดนัดสวน

จตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.70) เมื่อพิจารณาในรายด้านล าดับแรก คือ 

ด้านคุณภาพสินค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.02) รองลงมาคือ ด้านสถานที่มีความพึง
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พอใจอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.99) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านความปลอดภัยมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.46) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.20: แสดงค่าความเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อ 
  ตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้านสถานที่ 
 

สถานที่ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด x ̅ S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ตลาดนัดสวน
จตุจักรมีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว 
โดยเด่นและแตกต่าง
จากตลาดอ่ืน 

- 
3 

(0.8) 
183 

(45.8) 
168 

(42.0) 
46 

(11.5) 
3.64 0.69 มาก 

2. ตลาดนัดสวน
จตุจักรมี
สภาพแวดล้อมที่
สวยงาม 

4 
(1.0) 

6 
(1.5) 

169 
(42.3) 

184 
(46.0) 

37 
(9.3) 

3.61 0.72 มาก 

3. ตลาดนัดสวน
จตุจักรมีความ
สะอาด เป็นระเบียบ 

- 
7 

(1.8) 
144 

(36.0) 
179 

(44.8) 
70 

(17.5) 
3.78 0.75 มาก 

4. ร้านขายสินค้า
ประเภทต่างๆ มี
ความหลากหลาย 

- 
1 

(0.3) 
59 

(14.8) 
140 

(35.0) 
200 

(50.0) 
4.35 0.73 มากที่สุด 

5. ตลาดนัดจตุจักร
สามารถเข้าถึงได้
โดยง่าย 

- 
2 

(0.5) 
65 

(16.3) 
135 

(33.8) 
198 

(49.5) 
4.32 0.76 มากที่สุด 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.20 (ต่อ): แสดงค่าความเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของชาวไทยที่. 
   มีต่อตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้านสถานที่ 
 

สถานที่ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด x ̅ S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

6. ตลาดสวนจตุจักร
จ าหน่ายสนิค้าราคา
ย่อมเยา และมี
คุณภาพ 

2 
(0.5) 

2 
(0.5) 

84 
(21.0) 

129 
(32.3) 

183 
(45.8) 

4.22 0.83 มากที่สุด 

ภาพรวม      3.99 0.50 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.20 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจต่อตลาดนัดสวน

จตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้านสถานที่โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.99) เมื่อพิจารณาในรายด้าน
ล าดับแรก คือ ร้านขายสินค้าประเภทต่างๆ มีความหลากหลายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

(x̅ = 4.35) รองลงมาคือ ตลาดนัดจตุจักรสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̅ 
= 4.32) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ตลาดนัดสวนจตุจักรมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.61) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.21: แสดงค่าความเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อ 
  ตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้านการบริการ 
 

การบริการ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด x ̅ S.D. 

ระดบัความ
พึงพอใจ 

1. เจ้าหน้าที่สามารถ
ให้ค าแนะน า/ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตลาด
นัดสวนจตุจักรได้
อย่างถูกต้อง 

2 
(0.5) 

14 
(13.5) 

207 
(51.7) 

149 
(37.3) 

28 
(7.0) 

3.47  มาก 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.21 (ต่อ): แสดงค่าความเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของชาวไทยที่ 
   มีต่อตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้านการบริการ 
 

การบริการ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด x ̅ S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

2.  การท าป้ายบอก
ทางท่ีชัดเจน 

1 
(0.3) 

13 
(3.3) 

217 
(54.3) 

148 
(37.0) 

21 
(5.3) 

3.44  มาก 

3. ตลาดนัดสวน
จตุจักรมีการจัดการ
ด้านจราจรภายใน
ตลาด 

4 
(1.0) 

16 
(4.0) 

199 
(49.8) 

152 
(38.0) 

29 
(7.2) 

3.47  มาก 

4. ข้อมูลสารสนเทศ 
เกี่ยวกับตลาดนัด
สวนจตุจักรมีความ
ชัดเจน เนื้อหา
ครบถ้วน 

2 
(0.5) 

9 
(2.3) 

141 
(35.3) 

188 
(47.0) 

60 
(15.0) 

3.74  มาก 

5. เจ้าหน้าที่มีความ
สุภาพกับ
นักท่องเที่ยว 

- 
11 

(2.8) 
197 

(49.3) 
156 

(39.0) 
36 

(9.0) 
3.54  มาก 

ภาพรวม      3.53 0.55 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.21 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจต่อตลาดนัดสวน

จตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้านการบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.53) เมื่อพิจารณาในราย
ด้านล าดับแรก คือ ข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับตลาดนัดสวนจตุจักรมีความชัดเจน เนื้อหาครบถ้วนมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.74) รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่มีความสุภาพกับนักท่องเที่ยวมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.54) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การท าป้ายบอกทางท่ี

ชัดเจนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.44) ตามล าดับ 
 
 
 



70 

ตารางที่ 4.22: แสดงค่าความเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อ 
  ตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้านความปลอดภัย 
 

ความปลอดภัย 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด x ̅ S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ความปลอดภัยใน
การเดินซื้อสินค้าใน
ตลาดนัดสวนจตุจักร 

1 
(0.3) 

16 
(4.0) 

188 
(47.0) 

167 
(41.8) 

26 
(6.5) 

3.49 0.71 มาก 

2. มีการดูแลรักษา
ความปลอดภัยของ
ทรัพย์สินภายใน
ตลาดสวนจตุจักร 

- 
11 

(2.8) 
216 

(54.0) 
153 

(38.3) 
20 

(5.0) 
3.45 0.64 มาก 

3. สถานที่จอดรถมี
ความปลอดภัย 

1 
(0.3) 

23 
(5.8) 

209 
(52.3) 

144 
(36.0) 

23 
(5.8) 

3.41 0.70 มาก 

4. การรักษาความ
ปลอดภัยจาก
เจ้าหน้าที่ 

- 
11 

(2.8) 
214 

(53.5) 
154 

(38.5) 
21 

(5.3) 
3.46 0.64 มาก 

5. มีป้ายเตือน
นักท่องเที่ยวใน
บริเวณท่ีมีความเสี่ยง
การเกิดอันตราย 

1 
(0.3) 

14 
(3.5) 

212 
(53.0) 

147 
(36.8) 

26 
(6.5) 

3.46 0.68 มาก 

ภาพรวม      3.46 0.55 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.22 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจต่อตลาดนัดสวน

จตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้านความปลอดภัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.46) เมื่อพิจารณาใน
รายด้านล าดับแรก คือ ความปลอดภัยในการเดินซื้อสินค้าในตลาดนัดสวนจตุจักรมีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมาก (x̅ = 3.49) รองลงมาการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ และมีป้ายเตือน

นักท่องเที่ยวในบริเวณท่ีมีความเสี่ยงการเกิดอันตรายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.46) 

และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ สถานที่จอดรถมีความปลอดภัยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̅ = 
3.41) ตามล าดับ 



71 

ตารางที่ 4.23: แสดงค่าความเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อ 
  ตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้านการอ านวยความสะดวก 
 

การอ านวยความ
สะดวก 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด x ̅ S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. มีป้ายบอก
เส้นทางภายในตลาด
นัดสวนจตุจักรอย่าง
ชัดเจน 

2 
(0.5) 

11 
(2.8) 

209 
(52.3) 

142 
(35.5) 

36 
(9.0) 

3.50 0.72 มาก 

2. มีสถานที่จอดรถ
เพียงพอ 

9 
(2.3) 

41 
(10.3) 

205 
(51.2) 

127 
(31.8) 

18 
(4.5) 

3.26 0.79 ปานกลาง 

3. มีร้านขายอาหาร
และเครื่องดื่ม
หลากหลาย 

- 
13 

(3.3) 
96 

(24.0) 
155 

(38.8) 
136 

(34.0) 
4.03 0.84 มาก 

4. มีห้องน้ าสะอาด
เพียงพอ 

10 
(2.5) 

16 
(4.0) 

168 
(42.0) 

122 
(30.5) 

84 
(21.0) 

3.63 0.94 มาก 

5. มีศูนย์บริการ
ช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวที่
เพียงพอ 

10 
(2.5) 

34 
(8.5) 

194 
(48.5) 

102 
(25.5) 

60 
(15.0) 

3.42 0.93 มาก 

6. มีตู้เอทีเอ็ม
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
นักท่องเที่ยว 

1 
(0.3) 

72 
(18.0) 

226 
(56.5) 

76 
(19.0) 

25 
(6.3) 

3.13 0.78 ปานกลาง 

ภาพรวม      3.50 0.55 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.23 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจต่อตลาดนัดสวน

จตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้านการอ านวยความสะดวกโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.50) เมื่อ

พิจารณาในรายด้านล าดับแรก คือ มีห้องน้ าสะอาดเพียงพอมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̅ = 
3.63) รองลงมามีป้ายบอกเส้นทางภายในตลาดนัดสวนจตุจักรอย่างชัดเจนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
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มาก (x̅ = 3.50) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ มีตู้เอทีเอ็มเพียงพอต่อความต้องการของ

นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.13) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.24: แสดงค่าความเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อ 
  ตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้านคุณภาพสินค้า 
 

คุณภาพสินค้า 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด x ̅ S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. สินค้าใช้วัตถุดิบมี
คุณภาพ ได้
มาตรฐาน 

- 
1 

(0.3) 
111 

(27.8) 
150 

(37.5) 
138 

(34.5) 
4.06 0.79 มาก 

2. สินค้าอยู่ในสภาพ
เรียบร้อยดีไม่ช ารุด 

- 
4 

(1.0) 
109 

(27.3) 
217 

(54.3) 
70 

(17.5) 
3.88 0.69 มาก 

3. สินค้ามีอายุการใช้
งานยาวนาน คงทน 

- 
3 

(0.8) 
118 

(29.5) 
208 

(52.0) 
71 

(17.8) 
3.87 0.70 มาก 

4. สินค้ามีความ
ปลอดภัยในการใช้
งานสูง 

1 
(0.3) 

4 
(1.0) 

106 
(26.5) 

209 
(52.3) 

80 
(20.0) 

3.91 0.72 มาก 

5. สินค้ามีความ
สวยงาม น่าใช้งาน 

1 
(0.3) 

1 
(0.3) 

50 
(12.5) 

144 
(36.0) 

204 
(51.0) 

4.37 0.73 มากที่สุด 

ภาพรวม      4.02 0.60 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.24 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจต่อตลาดนัดสวน

จตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้านคุณภาพสินค้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.02) เมื่อพิจารณาในราย

ด้านล าดับแรก คือ สินค้ามีความสวยงาม น่าใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = 4.37) 

รองลงมาสินค้าใช้วัตถุดิบมีคุณภาพ ได้มาตรฐานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.06) และ

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ สินค้ามีอายุการใช้งานยาวนาน คงทน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̅ 
= 3.87) ตามล าดับ 
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 4.1.5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว 
กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.25: เปรียบเทียบความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัด 
  สวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 
 

ความพึงพอใจของ
ชาวไทย 

เพศ N x̅ S.D. F Sig 

ด้านสถานที่ ชาย 134 3.96 .520 

0.835 0.435 
หญิง 252 4.01 .501 
เพศทางเลือก 14 3.86 .418 

รวม 400 3.99 .505 

ด้านการบริการ ชาย 134 3.55 .557 

0.466 0.628 
หญิง 252 3.53 .550 

เพศทางเลือก 14 3.40 .400 
รวม 400 3.53 .547 

ด้านความปลอดภัย ชาย 134 3.51 .552 

0.848 0.429 
หญิง 252 3.43 .551 
เพศทางเลือก 14 3.41 .396 

รวม 400 3.46 .547 

ด้านการอ านวยความ
สะดวก 

ชาย 134 3.51 .542 

0.309 0.734 
หญิง 252 3.48 .553 

เพศทางเลือก 14 3.58 .558 
รวม 400 3.50 .549 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.25 (ต่อ): เปรียบเทียบความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาด 
   นัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 
 

ความพึงพอใจของ
ชาวไทย 

เพศ N x̅ S.D. F Sig 

ด้านคุณภาพสินค้า ชาย 134 4.02 .617 

0.145 0.865 
หญิง 252 4.01 .605 

เพศทางเลือก 14 4.10 .462 

รวม 400 4.02 .604 
โดยรวม ชาย 134 3.71 .402 

0.121 0.886 
หญิง 252 3.69 .401 
เพศทางเลือก 14 3.67 .214 

รวม 400 3.70 .395 

 
 จากตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ พบว่า ชาวไทยที่มีเพศ
แตกต่างมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานครใน
ภาพรวม และรายด้านได้แก่ สถานที่ การบริการ ความปลอดภัย การอ านวยความสะดวก และ
คุณภาพสินค้า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางที่ 4.26: เปรียบเทียบความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัด 
  สวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ 
 

ความพึงพอใจของ
ชาวไทย 

อายุ N x̅ S.D. F Sig 

ด้านสถานที่ 18 – 20 ปี 61 4.08 .476 

0.924 0.429 

21 – 30 ปี 322 3.97 .506 

31 – 40 ปี 14 3.95 .604 

41 – 50 ปี 3 4.11 .385 
รวม 400 3.99 .505 

ด้านการบริการ 18 – 20 ปี 61 3.51 .486 

0.440 0.725 

21 – 30 ปี 322 3.54 .562 

31 – 40 ปี 14 3.43 .514 

41 – 50 ปี 3 3.27 .115 
รวม 400 3.53 .547 

ด้านความปลอดภัย 18 – 20 ปี 61 3.47 .487 

0.320 0.811 
21 – 30 ปี 322 3.46 .564 
31 – 40 ปี 14 3.33 .434 

41 – 50 ปี 3 3.33 .115 

รวม 400 3.46 .547 
ด้านการอ านวยความ
สะดวก 

18 – 20 ปี 61 3.49 .487 

0.496 0.685 
21 – 30 ปี 322 3.50 .561 
31 – 40 ปี 14 3.50 .559 

41 – 50 ปี 3 3.11 .385 

รวม 400 3.50 .549 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.26 (ต่อ): เปรียบเทียบความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาด 
   นัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ 
 

ความพึงพอใจของ
ชาวไทย 

อายุ N x̅ S.D. F Sig 

ด้านคุณภาพสินค้า 18 – 20 ปี 61 4.13 .581 

1.799 0.147 

21 – 30 ปี 322 3.99 .605 

31 – 40 ปี 14 4.00 .656 

41 – 50 ปี 3 4.60 .400 
รวม 400 4.02 .604 

โดยรวม 18 – 20 ปี 61 3.74 .320 

0.317 0.813 

21 – 30 ปี 322 3.69 .408 

31 – 40 ปี 14 3.64 .458 

41 – 50 ปี 3 3.68 .121 
รวม 400 3.70 .395 

 
 จากตารางที่ 4.26 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ พบว่า ชาวไทยที่มีอายุ
แตกต่างมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานครใน
ภาพรวม และรายด้านได้แก่ สถานที่ ด้านการบริการ ด้านความปลอดภัย ด้านการอ านวยความ
สะดวก และด้านคุณภาพสินค้า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.27: เปรียบเทียบความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัด 
  สวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ความพึงพอใจ
ของชาวไทย 

ระดับการศึกษา N x̅ S.D. F Sig 

ด้านสถานที่ ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 6 3.81 .510 

2.565 0.038* 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. 

56 4.13 .420 

ปวส./อนุปริญญา 19 4.09 .498 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 311 3.95 .516 

สูงกว่าปริญญาตรี 8 4.29 .415 
รวม 400 3.99 .505 

ด้านการบริการ ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 6 3.67 .468 

2.644 0.033* 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. 

56 3.48 .504 

ปวส./อนุปริญญา 19 3.91 .784 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 311 3.51 .529 

สูงกว่าปริญญาตรี 8 3.63 .696 

รวม 400 3.53 .547 
ด้านความ
ปลอดภัย 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 6 3.60 .490 

4.500 0.201 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. 

56 3.39 .434 

ปวส./อนุปริญญา 19 3.73 .654 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 311 3.45 .554 
สูงกว่าปริญญาตรี 8 3.47 .650 

รวม 400 3.46 .547 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.27 (ต่อ): เปรียบเทียบความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาด 
   นัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ความพึงพอใจ
ของชาวไทย 

ระดับการศึกษา N x̅ S.D. F Sig 

ด้านการอ านวย
ความสะดวก 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 6 3.92 .721 

3.687 0.006* 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. 

56 3.46 .447 

ปวส./อนุปริญญา 19 3.88 .608 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 311 3.47 .548 

สูงกว่าปริญญาตรี 8 3.65 .614 
รวม 400 3.50 .549 

ด้านคุณภาพ
สินค้า 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 6 3.87 .602 

4.007 0.003* 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. 

56 4.26 .578 

ปวส./อนุปริญญา 19 4.17 .522 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 311 3.96 .602 

สูงกว่าปริญญาตรี 8 4.35 .583 

รวม 400 4.02 .604 
โดยรวม ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 6 3.77 .406 

3.135 0.015* 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. 

56 3.74 .314 

ปวส./อนุปริญญา 19 3.95 .409 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 311 3.67 .399 
สูงกว่าปริญญาตรี 8 3.88 .498 

รวม 400 3.70 .395 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.27 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่ง
ท่องเทีย่ว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ชาว
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ไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร 
กรุงเทพมหานครในภาพรวม และรายด้านได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านการบริการ ด้านการอ านวยความ
สะดวก ด้านคุณภาพสินค้า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างด้านสถานที่ ด้านการบริการ ด้านการอ านวย
ความสะดวก ด้านคุณภาพสินค้า และความพึงพอใจโดยรวม ใช้วิธีทดสอบ LSD เพ่ือหาค่าเฉลี่ยคู่
ใดบ้างท่ีแตกต่างกัน สรุปได้ดังตารางที่ 4.28-4.32 
 
ตารางที่ 4.28: เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้านสถานที่ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่า

มัธยมศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/

ปวช. 

ปวส./
อนุปริญญา

ตรี 

ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

ต่ ากว่า
มัธยมศึกษา 

- -0.319 -0.282 -0.146 -0.486 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/

ปวช. 
 - 0.037 0.172* -01666 

ปวส./
อนุปริญญา 

  - 0.135 -0.203 

ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

   - -0.339 

สูงกว่าปริญญา
ตรี 

    - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.28 เมื่อพิจารณาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของชาว
ไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับ
การศึกษาในด้านสถานที่ พบว่า ชาวไทยที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความพึงพอใจ
น้อยกว่ากลุ่มที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ตารางที่ 4.29: เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้านการบริการ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่า

มัธยมศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/

ปวช. 

ปวส./
อนุปริญญา

ตรี 

ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

ต่ ากว่า
มัธยมศึกษา 

- 0.188 -0.238 0.155 0.041 

มัธยมศกึษา
ตอนปลาย/

ปวช. 
 - -0.426* -0.032 -0.146 

ปวส./
อนุปริญญา 

  - 0.394* 0.280 

ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

   - -0.113 

สูงกว่าปริญญา
ตรี 

    - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.29 เมื่อพิจารณาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของชาว
ไทยที่มตี่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับ
การศึกษาในด้านการบริการ พบว่า 
 ชาวไทยที่มีระดับการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา มีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มที่มีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ชาวไทยที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มที่มีระดับ
การศึกษาการศึกษาปวส./อนุปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.30: เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้านการอ านวยความสะดวก จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา ต่ ากว่า
มัธยมศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/

ปวช. 

ปวส./
อนุปริญญา

ตรี 

ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

ต่ ากว่า
มัธยมศึกษา 

- 0.452 0.039 0.449* 0.270 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/

ปวช. 
 - -0.412* -0.002 -0.181 

ปวส./
อนุปริญญา 

  - 0.410* -0.179 

ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

   - -0.179 

สูงกว่าปริญญา
ตรี 

    - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.30 เมื่อพิจารณาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของชาว
ไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับ
การศึกษาในด้านการอ านวยความสะดวก พบว่า 
 ชาวไทยที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มที่มี
ระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 ชาวไทยที่มีระดับการศึกษาปวส./อนุปริญญา มีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มที่มีระดับ
การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ชาวไทยที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มที่มีระดับ
การศึกษาการศึกษาปวส./อนุปริญญา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.31: เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้านคุณภาพสินค้า จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่า

มัธยมศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/

ปวช. 

ปวส./
อนุปริญญา

ตรี 

ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

ต่ ากว่า
มัธยมศึกษา 

- -0.390 -0.301 -0.094 -0.483 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/

ปวช. 
 - 0.088 0.296* -0.092 

ปวส./
อนุปริญญา 

  - 0.207 -0.181 

ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

   - -0.389 

สูงกว่าปริญญา
ตรี 

    - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.31 เมื่อพิจารณาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของชาว
ไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับ
การศึกษาในด้านคุณภาพสินค้า พบว่า 
 ชาวไทยที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มที่มี
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ตารางที่ 4.32: เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ความพึงพอใจโดยรวม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่า

มัธยมศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/

ปวช. 

ปวส./
อนุปริญญา

ตรี 

ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

ต่ ากว่า
มัธยมศึกษา 

- 0.028 -0.181 0.0103 -0.106 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/

ปวช. 
 - -0.210* 0.074 -0.134 

ปวส./
อนุปริญญา 

  - 0.285* 0.075 

ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

   - -0.209 

สูงกว่าปริญญา
ตรี 

    - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.32 เมื่อพิจารณาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามระดับการศึกษาโดยรวม พบว่า 
 ชาวไทยที่มีระดับการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญาตรี มีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มที่มีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ชาวไทยที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มที่มี
ระดับการศึกษาปวส./อนุปริญญา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.33: เปรียบเทียบความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัด 
  สวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ 
 

ความพึงพอใจของ
ชาวไทย 

อาชีพ N x̅ S.D. F Sig 

ด้านสถานที่ นักเรียน/นักศึกษา 170 3.96 .489 

0.743 0.563 

ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

47 4.07 .543 

ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน 118 3.99 .511 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 60 4.01 .511 

อ่ืนๆ 5 3.77 .480 
รวม 400 3.99 .505 

ด้านการบริการ นักเรียน/นักศึกษา 170 3.56 .575 

3.666 0.006* 

ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

47 3.73 .535 

ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน 118 3.51 .550 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 60 3.36 .422 

อ่ืนๆ 5 3.24 .329 

รวม 400 3.53 .547 
ด้านความปลอดภัย นักเรยีน/นักศึกษา 170 3.55 .562 

3.205 0.013* 

ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

47 3.35 .594 

ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน 118 3.45 .528 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 60 3.29 .445 
อ่ืนๆ 5 3.36 .623 

รวม 400 3.46 .547 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.33 (ต่อ): เปรียบเทียบความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาด 
   นัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ 
 

ความพึงพอใจของ
ชาวไทย 

อาชีพ N x̅ S.D. F Sig 

ด้านการอ านวยความ
สะดวก 

นักเรียน/นักศึกษา 170 3.55 .574 

2.269 0.061 

ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

47 3.40 .585 

ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน 118 3.54 .528 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 60 3.34 .460 

อ่ืนๆ 5 3.33 .471 
รวม 400 3.50 .549 

ด้านคุณภาพสินค้า นักเรียน/นักศึกษา 170 4.01 .600 

0.621 0.648 

ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

47 3.92 .640 

ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน 118 4.06 .590 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 60 4.03 .611 

อ่ืนๆ 5 4.20 .721 

รวม 400 4.02 .604 
โดยรวม นักเรียน/นักศึกษา 170 3.72 .400 

1.176 0.321 

ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

47 3.70 .470 

ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน 118 3.71 .386 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 60 3.60 .329 
อ่ืนๆ 5 3.58 .371 

รวม 400 3.70 .395 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.33 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ชาวไทยที่มี
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อาชีพแตกต่างมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานครใน
ภาพรวม และรายด้านได้แก่ ด้านการบริการและด้านความปลอดภัย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างด้านการบริการและด้านความปลอดภัย ใช้วิธี
ทดสอบ LSD เพ่ือหาค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน สรุปได้ดังตารางที่ 4.34-4.35 
 
ตารางที่ 4.34: เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้านการบริการ จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 
นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

ลูกจ้าง/
พนักงาน
เอกชน 

ค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

- -0.176* 0.041 0.198* 0.315 

ข้าราชการ/
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
 - 0.218* 0.375* 0.491 

ลูกจ้าง/
พนักงานเอกชน 

  - 0.156 0.273 

ค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว 

   - 0.116 

อ่ืนๆ     - 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.34 เมื่อพิจารณาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของชาว
ไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพในด้าน
การบริการ พบว่า 
 ชาวไทยที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มที่มีอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ชาวไทยที่มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มที่มีอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 ชาวไทยที่มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน มีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีอาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ชาวไทยที่มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจ มีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 4.35: เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้านความปลอดภัย จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 
นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

ลูกจ้าง/
พนักงาน
เอกชน 

ค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

- 0.196* 0.096 0.0262* 0.189 

ข้าราชการ/
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
 - -0.099 0.066 -0.006 

ลูกจ้าง/
พนักงานเอกชน 

  - 0.165 0.092 

ค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว 

   - -0.073 

อ่ืนๆ     - 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.35 เมื่อพิจารณาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของชาว
ไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพในด้าน
ความปลอดภัย พบว่า 
 ชาวไทยที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มที่มีอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ชาวไทยที่มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มที่มีอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.36: เปรียบเทียบความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัด 
  สวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 

ความพึงพอใจของ
ชาวไทย 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน N x̅ S.D. F Sig 

ด้านสถานที่ ต่ ากว่า 10,000 บาท 167 3.93 .494 

1.433 0.222 

10,000 – 20,000 บาท 183 4.00 .499 

20,001 – 30,000 บาท 33 4.09 .524 

30,001 – 40,000 บาท 16 4.18 .610 
40,001 – 50,000 บาท 1 4.00 - 

รวม 400 3.99 .505 
ด้านการบริการ ต่ ากว่า 10,000 บาท 167 3.51 .539 

0.149 0.964 

10,000 – 20,000 บาท 183 3.54 .557 

20,001 – 30,000 บาท 33 3.56 .569 
30,001 – 40,000 บาท 16 3.59 .534 

40,001 – 50,000 บาท 1 3.60 - 

รวม 400 3.53 .547 
ด้านความปลอดภัย ต่ ากว่า 10,000 บาท 167 3.52 .543 

1.512 0.198 

10,000 – 20,000 บาท 183 3.43 .563 

20,001 – 30,000 บาท 33 3.38 .524 
30,001 – 40,000 บาท 16 3.24 .374 

40,001 – 50,000 บาท 1 3.80 - 
รวม 400 3.46 .547 

ด้านการอ านวยความ
สะดวก 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 167 3.54 .570 

1.851 0.118 

10,000 – 20,000 บาท 183 3.48 .529 
20,001 – 30,000 บาท 33 3.51 .466 

30,001 – 40,000 บาท 16 3.20 .630 

40,001 – 50,000 บาท 1 4.17 - 
รวม 400 3.50 .549 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.36 (ต่อ): เปรียบเทียบความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาด 
   นัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 

ความพึงพอใจของ
ชาวไทย 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน N x̅ S.D. F Sig 

ด้านคุณภาพสินค้า ต่ ากว่า 10,000 บาท 167 3.99 .615 

0.798 0.527 

10,000 – 20,000 บาท 183 4.006 .591 

20,001 – 30,000 บาท 33 3.92 .636 

30,001 – 40,000 บาท 16 4.08 .579 
40,001 – 50,000 บาท 1 4.60 - 

รวม 400 4.02 .604 
โดยรวม ต่ ากว่า 10,000 บาท 167 3.70 .394 

0.234 0.919 

10,000 – 20,000 บาท 183 3.70 .400 

20,001 – 30,000 บาท 33 3.69 .403 
30,001 – 40,000 บาท 16 3.66 .383 

40,001 – 50,000 บาท 1 4.03 - 

รวม 400 3.70 .395 
 
 จากตารางที่ 4.36 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า 
ชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัด
สวนจตุจักร กรุงเทพมหานครในภาพรวม และรายด้านได้แก่ สถานที่ ด้านการบริการ ด้านความ
ปลอดภัย ด้านการอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพสินค้า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.37: เปรียบเทียบความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัด 
  สวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
 

ความพึงพอใจของ
ชาวไทย 

สถานภาพสมรส N x̅ S.D F Sig 

ด้านสถานที่ โสด 374 3.98 .502 

0.652 0.582 

สมรส 22 4.08 .574 

หม้าย/หย่าร้าง 3 4.28 .255 

แยกกันอยู่ 1 3.83 - 
รวม 400 3.99 .505 

ด้านการบริการ โสด 374 3.53 .546 

0.252 0.860 

สมรส 22 3.54 .584 

หม้าย/หย่าร้าง 3 3.33 .702 

แยกกันอยู่ 1 3.20 - 
รวม 400 3.53 .547 

ด้านความปลอดภัย โสด 374 3.47 .546 

1.894 0.130 
สมรส 22 3.24 .537 
หม้าย/หย่าร้าง 3 3.13 .231 

แยกกันอยู่ 1 3.00 - 

รวม 400 3.46 .547 
ด้านการอ านวยความ
สะดวก 

โสด 374 3.50 .556 

0.256 0.857 
สมรส 22 3.42 .471 
หม้าย/หย่าร้าง 3 3.33 .167 

แยกกันอยู่ 1 3.67 - 

รวม 400 3.50 .549 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.37 (ต่อ): เปรียบเทียบความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาด 
   นัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
 

ความพึงพอใจของ
ชาวไทย 

สถานภาพสมรส N x̅ S.D F Sig 

ด้านคุณภาพสินค้า โสด 374 4.02 .599 

0.666 0.573 

สมรส 22 3.97 .718 

หม้าย/หย่าร้าง 3 4.07 .231 

แยกกันอยู่ 1 3.20 - 
รวม 400 4.02 .604 

โดยรวม โสด 374 3.70 .395 

0.361 0.781 

สมรส 22 3.65 .436 

หม้าย/หย่าร้าง 3 3.63 .204 

แยกกันอยู่ 1 3.38 - 
รวม 400 3.70 .395 

 
 จากตารางที่ 4.37 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า ชาว
ไทยมีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร 
กรุงเทพมหานครในภาพรวม และรายด้านได้แก่ สถานที่ ด้านการบริการ ด้านความปลอดภัย ด้าน
การอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพสินค้า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 4.1.6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกับความพึงพอใจของชาว
ไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 2 รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อ
แหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 4.38: ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกับความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อ 
  แหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ค่าสหสัมพันธ์ P ระดับความสัมพันธ์ 
รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม .283** .000 ค่อนข้างต่ า 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ .272** .000 ค่อนข้างต่ า 
รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความ
คิดเห็น 

.156** .002 ต่ ามาก 

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
 จากตารางที่ 4.38 พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตกับความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันทุกด้าน คือ มีความสัมพันธ์ทางบวก โดยรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตด้านกิจกรรม มีสหสัมพันธ์กับความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาด
นัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร ที่ r=0.283 ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า แต่สูงกว่าคู่สหสัมพันธ์อ่ืน ๆ 
รองลงมาคือ รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ  มีสหสัมพันธ์กับความพึงพอใจของชาวไทยที่มี
ต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร ที่ r=0.272 ซึ่งอยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่ า และรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีสหสัมพันธ์กับความพึงพอใจของชาวไทยที่
มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร ที่ r=0.156 ซึ่งอยู่ในระดับที่
ต่ ามาก 
 
 4.1.7 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมของชาวไทยมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อ
แหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 4.39: ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อ 
  แหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 

พฤติกรรมการท่องเที่ยว ค่าสหสัมพันธ์ P ระดับความสัมพันธ์ 
ความถี่ในการมาท่องเที่ยว 0.343 0.000 ค่อนข้างต่ า 

วัตถุประสงค์หลักในการท่องเที่ยว 0.263 0.000 ค่อนข้างต่ า 
ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยว 0.427 0.000 ปานกลาง 

จ านวนผู้ร่วมเดินทาง 0.574 0.000 ปานกลาง 

พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง 0.358 0.000 ค่อนข้างต่ า 
ระยะเวลาในการท่องเที่ยว 0.222 0.000 ค่อนข้างต่ า 

ค่าใช้จ่าย 0.260 0.000 ค่อนข้างต่ า 

การรับทราบข้อมูลการท่องเที่ยว 0.619 0.000 ค่อนข้างสูง 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.39 พบว่า พฤติกรรมกับความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันทุกด้าน คือ มีความสัมพันธ์ทางบวก โดยการรับทราบข้อมูลการ
ท่องเที่ยวมีสหสัมพันธ์กับความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวน
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ที่ r=0.619 ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยสูงกว่าคู่สหสัมพันธ์อ่ืน ๆ 
รองลงมาคือ จ านวนผู้ร่วมเดินทาง มีสหสัมพันธ์กับความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร ที่ r=0.574 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ลักษณะการ
เดินทางท่องเที่ยว มีสหสัมพันธ์กับความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาด
นัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร ที่ r=0.427 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง 
มีสหสัมพันธ์กับความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว นกรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร ที่ r=0.358 ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า ความถ่ีในการมาท่องเที่ยว มีสหสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร ที่ 
r=0.343 ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า วัตถุประสงค์หลักในการท่องเที่ยว มีสหสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร ที่ r=0.263 ซ่ึง
อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า และระยะเวลาในการท่องเที่ยว มีสหสัมพันธ์กับความพึงพอใจของชาวไทยที่มี
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ต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร ที่ r=0.222 ซึ่งอยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่ า 
 
4.2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 4.2.1 แนวทางการพัฒนาความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาด
นัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิจัยในส่วนนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์
เชิงลึกเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมจาก
ผู้ประกอบการ ผลการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จะน าเสนอเป็นความเรียงเชิงพรรณนา
ความ (Descriptive Approach) ดังนี้ 
  4.2.1.1 ค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันของตลาดนัดสวนจตุจักร 
  สถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันของตลาดนัดสวนจตุจักร พบว่า ปัจจุบันตลาดนัด
สวนจตุจักรมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจ านวนมาก ดังสัมภาษณ์ 
  “การท่องเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักรปัจจุบัน คนท่องเที่ยวมีทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ท าให้ครึกครื้นมากข้ึน” 
  “ตอนนี้คนเยอะ แล้วยิ่งวันหยุดคนก็จะออกมาเดินเที่ยวกันมากกว่าเมื่อก่อน” 
  4.2.1.2 ค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวของตลาดนัดสวนจตุจักรในอนาคต 
  สถานการณ์การท่องเที่ยวของตลาดนัดสวนจตุจักรในอนาคต พบว่า ในอนาคตตลาด
นัดสวนจตุจักรจะมีจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ดังสัมภาษณ์ 
  “ในอนาคตคนก็น่าจะมากกว่าเดิม เพราะตอนนี้คนเริ่มรู้จักตลาดนัดจตุจักรมากไป
อีก” 
  “ต้องมีคนรู้จักมากขึ้น เพราะว่ามีท้ัง Social Media แล้วก็การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
อีกอย่างจตุจักรก็เดินทางสะดวก มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคนอยากจะไป” 
  “อนาคตก็น่าจะมีคนมาท่องเที่ยวมากข้ึน เพราะตอนนี้คนชอบมาเดินตลาดมากกว่าไป
เดินห้าง แล้วก็คิดว่าของในตลาดนัดจตุจักรมีราคาถูก” 
  “ตลาดน่าจะมีชื่อเสียง คนน่าจะมาเที่ยวมากข้ึน” 
  4.2.1.3 ค าถามเกี่ยวกับการช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  การช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้ประกอบการ
ต้องการให้ช่วยส่งเสริมการตลาด โดยจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ท าสื่อออนไลน์ นอกจากนี้ควรมีการ
ปรับปรุงในเรื่องของความสะอาด อ านวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางมายังตลาดสวนจตุจักร 
และมีการจัดระบบแม่ค้า ดังสัมภาษณ์ 
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  “อยากให้ช่วยท าการตลาดกับกลุ่มทัวร์ เพราะว่าตอนนี้เริ่มมีทัวร์มาเที่ยวที่นี่มากขึ้น” 
  “อยากให้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ แล้วก็อยากให้คนรู้มากข้ึนทั้งคนไทยและ
ชาวต่างชาติ” 
  “อยากให้มาช่วยในเรื่องของการอ านวยความสะดวก ในการรับ-ส่งจาก BTS หรือว่า
ป้ายรถเมล์มาตลาด เพราะบางคนซื้อของเยอะจะหิ้วกลับบ้านไม่ไหว ก็อยากให้มีจุดนี้” 
  “เรื่องของการรักษาความสะอาด เพราะตลาดมีที่ท้ิงขยะไม่ค่อยเป็นที่ ถังขยะก็น้อยก็
ควรที่จะเพ่ิมถังขยะ” 
  “อยากให้ท าสื่อออนไลน์ โปรโมทตลาดนัดจตุจักรให้มากขึ้น” 
  “เข้ามาจัดระบบแม่ค้า เพราะว่ามันจะมีพวกแผงลอยนอกโครงการ มาจ าหน่าย 
เหมือนมันจะอยู่ไม่เป็นระเบียบ มันดูแล้วเหมือนลูกค้าจะแบบท าไมร้านนั้นไม่อยู่ตรงนี้ ท าไมไม่เปิด
ร้านเป็นแถวเป็นระเบียบ” 
  “อยากให้เพิ่มจุดถ่ายรูป บางคนก็ไม่ได้มาช้อปแค่อย่างเดียว แค่อยากมาเดินเที่ยว
อย่างเดียว ก็อยากให้มีมุมสวยๆ ให้ถ่ายรูป” 
  “อยากให้มีช่วงจัดโปรโมชั่น จัดกันทั้งตลาดเลย จะได้ช่วยแม่ค้าและคนมาซื้อด้วย” 
  “ควรมีป้ายแนะน าทาง เพราะบางทีคนต่างจังหวัด บางคนมามีทั้ง BTS MRT บางคน
เดินมาไม่ถูก” 
  4.2.1.4 ค าถามเกี่ยวกับจุดเด่นที่ท าให้ตลาดนัดสวนจตุจักรมีความน่าสนใจ 
  จุดเด่นที่ท าให้ตลาดนัดสวนจตุจักรมีความน่าสนใจ พบว่า จุดเด่นของตลาดนัดจตุจักร
คือ ตลาดนัดจตุจักรมีสินค้าจ าหน่ายหลากหลาย และมีจ านวนมาก มีราคาถูก ดังสัมภาษณ์ 
  “จุดเด่นของตลาดคือมีของเยอะ และหลากหลายมาก” 
  “ของมีเยอะ ในราคาท่ีจับต้องได้” 
  “เป็นสินค้าที่สามารถจับต้องได้ แล้วก็มีการต่อรองราคา ก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของการช็
อป” 
  “มีสินค้าจ านวนมาก และราคาก็ถูกมาก” 
  “ที่นี่มีของเยอะมาก มีทุกอย่างเลย เสื้อผ้า กระเป๋า รองท้า ไม่ว่ามือ 1 มือ 2 หรือจะ
เป็นเครื่องที่เอาไปตกแต่งบ้าน อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ต้นไม้ สัตว์ อะไรก็มีครบเลย” 
  4.2.1.5 ค าถามเกี่ยวกับจุดอ่อนของตลาดนัดสวนจตุจักร 
  จุดอ่อนของตลาดนัดสวนจตุจักร พบว่า จุดอ่อนของตลาดนัดสวนจตุจักรคือ ร้านค้า
จ าหน่ายสินค้าซ้ ากันเป็นต านวนมาก ทางเดินค่อนข้างมืด ที่จอดรถมีไม่เพียงพอ ดังสัมภาษณ์ 
  “จุดอ่อนคือของมีเยอะ ท าให้ของมันซ้ าจ าเจกัน บางทีก็มีทุกร้าน มันอาจจะน่าเบื่อก็
ได”้ 
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  “ทางเดินทางค่อนข้างมืด อยากให้นักท่องเที่ยวระวังในเรื่องนี้ด้วย” 
  “ที่จอดรถมีไม่เพียงพอ บางคนมาก็จะแนะน าให้มารถโดยสารดีกว่า” 
  “เนื่องจากตลาดนัดจตุจักรมีหลายโครงการ มีทั้งหมดประมาณ 9,000 แผง สินค้าจะ
ซ้ ากัน ก็ควรให้นักท่องเที่ยวเดินดูให้ทั่วก่อน ก่อนตัดสินใจซื้อ” 
  “ที่นี่รถค่อนข้างติด อยากจะให้คนที่ใช้รถส่วนตัว มาใช้รถโดยสารมาตลาดจตุจักร 
ต้องมีการวางแผนการเดินทางสักหน่อย” 
  “ส่วนใหญ่คนไม่ค่อยรู้ว่าเปิดกลางวันด้วย ขอเชิญชวนให้มาเที่ยวกัน” 
  4.2.1.6 ค าถามเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตลาดนัดสวนจตุจักร 
  แนวทางการปรับปรุงพัฒนาตลาดนัดสวนจตุจักร พบว่า ควรเพิ่มจุดพักผ่อนส าหรับ
นักท่องเที่ยว เพิ่มไฟส่องสว่าง ปรับปรุงเรื่องที่จอดรถ ควรจะมีรถรับ-ส่งระหว่าง BTS กับ ป้ายรถเมล์ 
มีการจัดระเบียบแผงค้าขายให้มีระเบียบมากข้ึน ดังสัมภาษณ์ 
  “ควรเพิ่มจุดพักผ่อนให้กับนักท่องเที่ยว บางทีเดินเหนื่อยก็ไม่ค่อยมีที่นั่งให้พักเลย” 
  “อยากให้เพิ่มไฟให้สว่างมากขึ้น ทั้งทางเดินและก็ท่ีอับ” 
  “ปรับปรุงเรื่องที่จอดรถ เพราะว่าบางคนมาเป็นครอบครัว เค้าเลยเอารถส่วนตัวมา ก็
จะสะดวกมากกว่า แต่พอมาถึงก็ไม่มีที่จอดรถเลย” 
  “ควรจะมีรถ รับ-ส่ง ระหว่าง BTS ป้ายรถเมล์ เพ่ือความสะดวกสบายมากขึ้น” 
  “ควรท าป้ายบอกทาง เพราะว่าบางทีมีนักท่องเที่ยว มาถามว่าห้องน้ าไปทางไหน ตรง
นี้ไปยังไง ก็ควรท าป้ายบอกทาง เป็นสถานที่หลักๆ ของตลาด” 
  “ควรจัดระบบเรื่องของการจอดรถ เพ่ือส ารองให้กับนักท่องเที่ยวที่น ามารถมาเอง” 
  “การไม่ให้มีแผงลอยขายตัดราคาของแม่ค้าในตลาดนัดอยู่แล้ว มันท าให้ดูไม่ดี” 
  “ควรปรับปรุงค่าเช่าแผง จัดการให้เรียบร้อยมากข้ึน เป็นระเบียบมากขึ้น” 
  4.2.1.7 ค าถามเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ หรือแบบแผนการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักร 
  ไลฟ์สไตล์ หรือแบบแผนการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาด
นัดสวนจตุจักร พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่น และวัยท างาน มีอายุตั้งแต่ 18 – 30 ปี 
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ชอบแต่งตัว ชอบเที่ยว โดยส่วนใหญ่จะเลือกซื้อเสื้อผ้า สินค้าตามแฟชั่น และ
ซื้อของใช้ ดังสัมภาษณ์ 
  “เป็นคนที่มาเดินเที่ยวซื้อของตามกระแสความฮิต” 
  “ส่วนใหญ่ก็จะเดินเที่ยว เลือกดูเสื้อผ้า ของใช้จุกจิก ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่นมากกว่า” 
  “น่าจะเป็นวัยรุ่น แล้วก็คนท างาน ก็จะมาซื้อเสื้อหรือว่าของใช้ทั่วไป” 
  “ส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่น วัยท างาน มาเดินเที่ยวหลังเลิกงาน” 
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  “ส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นที่ชอบแต่งตัว ชอบช้อปปิ้ง” 
  “ส่วนใหญ่จะเป็นขาช็อป วัยรุ่นอายุตั้งแต่ 18 – 30 ปี” 
  “คนที่ชอบแต่งตัว ช้อปปิ้ง กินและเที่ยว” 
  4.2.1.8 ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในด้าน คุณภาพสินค้า สถานที่ตั้ง การบริการ 
ความปลอดภัย และสิ่งอ านวยความสะดวกของตลาดนัดสวนจตุจักร 
  ความคิดเห็นในด้าน คุณภาพสินค้า สถานที่ตั้ง การบริการ ความปลอดภัย และสิ่ง
อ านวยความสะดวกของตลาดนัดสวนจตุจักร พบว่า คุณภาพสินค้าของตลาดนัดสวนจตุจักรมีคุณภาพ
ที่ดีเมื่อเทียบกับราคา มีราคาถูก ส่วนสถานที่ตั้งมีความเหมาะสม เนื่องจากเดินทางสะดวก มีการ
บริการที่ดีโดยจะต้องพัฒนาในเรื่องของสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ การเพ่ิมไฟฟ้าส่องทางเดิน การ
จัดรถรับ-ส่ง ควรเพิ่มจุดบริการนักท่องเที่ยวเพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ดังสัมภาษณ์ 
  “ควรเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว มีจุดบริการนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น” 
  “ที่ตั้งนี่ดีแล้วนะ โลเคชั่นดี มีรถเมล์ มีรถไฟฟ้า มี MRT มีอะไรก็สบายเดินทางสะดวก 
คุณภาพสินค้าก็ดี เป็นที่น่าพอใจของลูกค้า” 
  “คุณภาพสินค้าที่นี่ก็มีคุณภาพ แล้วมีราคาถูกแล้วลูกค้าก็จะชื่นชอบ” 
  “ควรมีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น รถรับ-ส่ง การเพ่ิมไฟฟ้าให้ทางเดินสว่างมากข้ึน” 
  “ที่นี่มีสิ่งอ านวยความสะดวก ตู้ ATM มีไว้รองรับนักท่องเที่ยวแล้วตอนนี้มีบริการ
จ่ายเงินผ่าน QR Code สะดวกมากขึ้น” 
  “ที่นี่ถือว่าสินค้ามีคุณภาพเมื่อเทียบกับราคา ส่วนสถานที่ตั้งท าเลดี เพราะว่าเดินทาง
ไปมาได้สะดวก การบริการที่นี่มั่นใจเลยว่าแม่ค้าส่วนใหญ่บริการได้น่ารักมาก”  
 สามารถสรุปได้ว่าแนวทางการพัฒนาความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจุบันตลาดนัดสวนจตุจักรมีท้ังชาวไทย
และชาวต่างชาติเป็นจ านวนมาก โดยในอนาคตตลาดนัดสวนจตุจักรจะมีจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง จุดเด่นที่ท าให้ตลาดนัดสวนจตุจักรมีความน่าสนใจ ได้แก่ สินค้าที่จ าหน่ายมีความ
หลากหลาย มีราคาถูก ในขณะที่จุดอ่อน คือ สินค้าที่จ าหน่ายซ้ ากันจ านวนมาก ประกอบกับทางเดิน
ค่อนข้างมืด มีที่จอดรถน้อย แนวทางการปรับปรุงพัฒนาตลาดนัดสวนจตุจักรนั้น ควรเพิ่มจุดพักผ่อน
ส าหรับนักท่องเที่ยว เพ่ิมไฟส่องสว่าง ปรับปรุงเรื่องที่จอดรถ ควรจะมีรถรับ-ส่งระหว่าง BTS กับ ป้าย
รถเมล์ มีการจัดระเบียบแผงค้าขายให้มีระเบียบมากข้ึน  



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมและความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 
Research) ซึ่งมีท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research)  ด้วยการส ารวจความคิดเห็นของชาวไทยที่เคยเดินทางมาเที่ยวตลาดนัด
สวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพ่ือประเมินศักยภาพผู้ที่เคยเดินทางมาเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักร
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบการในตลาดนัดสวนจตุจักร จ านวน 20 คน และชาวไทย
ที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักร จ านวน 400 คน ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยไว้ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 5.1.1 ผลการวิจัยปัจจัยส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0 มีอายุ 21 – 
30 ปี จ านวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 80.5 การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 311 
คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 และมีสถานภาพ
โสด จ านวน 376 คน คิดเป็นร้อยละ 94.0 
 5.1.2 ผลการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัด 
สวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

 รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.67) เมื่อพิจารณาใน

รายด้านล าดับแรก คือ ชอบถ่ายรูปธรรมชาติ (x̅ = 4.07) รองลงมาคือ ชอบดูหนังฟังเพลง (x̅ = 

4.05) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ เล่นดนตรีเป็นงานอดิเรก (x̅ = 3.23) ตามล าดับ 

 รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.81) เมื่อพิจารณาใน

รายด้านล าดับแรก คือ ฉันชอบที่พักที่สวยงาม (x̅ = 4.13) รองลงมาคือ ฉันสนใจธรรมชาติ (x̅ = 

4.12) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ฉันสนใจเรื่องราวในแวดวงบันเทิง (x̅ = 3.15) ตามล าดับ 

 รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = 4.31) 

เมื่อพิจารณาในรายด้านล าดับแรก คือ การเดินทางท่องเที่ยวสามารถท าให้ผ่อนคลาย (x̅ = 4.57) 

รองลงมาคือ การท่องเที่ยวเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศท่ีจ าเจในชีวิตประจ าวันโ (x̅ = 4.55)  และด้าน
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ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การเดินทางท่องเที่ยวท าให้ได้ฝึกทักษะการเข้าสังคมและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 

(x̅ = 4.00) ตามล าดับ 
 5.1.3 ผลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 
 ผู้ตอบแบบสอบถามใหญ่เคยมาท่องเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักร 1 ครั้ง จ านวน 188 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.0 มีวัตถุประสงค์หลักในการท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อน จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 
เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกับเพ่ือน จ านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.3 มีจ านวนผู้ร่วมเดินทาง 2 – 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 88.0 เดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟฟ้า (BTS/MRT) จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.0 ใช้เวลาในการท่องเที่ยว 1 – 2 ชั่วโมง จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 มีค่าใช้จ่าย ต่ ากว่า 
1,000 บาท จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 ต้องการซื้ออาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด จ านวน 265 
คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 และรับทราบข้อมูลการท่องเที่ยวจากบุคคลใกล้ชิด/คนรู้จัก จ านวน 201 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50.2 
 5.1.4 ผลการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อตลาดนัดสวนจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 

 ความพึงพอใจต่อตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.70) 

เมื่อพิจารณาในรายด้านล าดับแรก คือ ด้านคุณภาพสินค้า (x̅ = 4.02) รองลงมาคือ ด้านสถานที่ (x̅ 

= 3.99) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านความปลอดภัย (x̅ = 3.46) ตามล าดับ 
 5.1.5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัด
สวนจตุจักร กรุงเทพมหานครในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วน
นักท่องเที่ยวที่มี เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรสแตกต่างมีความพึงพอใจต่อ
แหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานครในภาพรวม แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 5.1.6 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผลต่อความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อ
แหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 รูปแบบการด าเนินชีวิตกับความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาด
นัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 5.1.7 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อ
แหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
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 พฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา 
ตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 5.1.8 แนวทางการพัฒนาความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาด
นัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
  5.1.8.1 สถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันของตลาดนัดสวนจตุจักร พบว่า ปัจจุบัน
ตลาดนัดสวนจตุจักรมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจ านวนมาก 
  5.1.8.2 สถานการณ์การท่องเที่ยวของตลาดนัดสวนจตุจักรในอนาคต พบว่า ใน
อนาคตตลาดนัดสวนจตุจักรจะมีจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน  
  5.1.8.3 การช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง พบว่า 
ผู้ประกอบการต้องการให้ช่วยส่งเสริมการตลาด โดยจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ท าสื่อออนไลน์ 
นอกจากนี้ควรมีการปรับปรุงในเรื่องของความสะอาด อ านวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทาง
มายังตลาดสวนจตุจักร และมีการจัดระบบแม่ค้า 
  5.1.8.4 จุดเด่นที่ท าให้ตลาดนัดสวนจตุจักรมีความน่าสนใจ พบว่า จุดเด่นของตลาด
นัดจตุจักรคือ ตลาดนัดจตุจักรมีสินค้าจ าหน่ายหลากหลาย และมีจ านวนมาก มีราคาถูก 
  5.1.8.5 จุดอ่อนของตลาดนัดสวนจตุจักร พบว่า จุดอ่อนของตลาดนัดสวนจตุจักรคือ 
ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าซ้ ากันเป็นจ านวนนวนมาก ทางเดินค่อนข้างมืด ที่จอดรถมีไม่เพียงพอ  
  5.1.8.6 แนวทางการปรับปรุงพัฒนาตลาดนัดสวนจตุจักร พบว่า ควรเพิ่มจุดพักผ่อน
ส าหรับนักท่องเที่ยว เพ่ิมไฟส่องสว่าง ปรับปรุงเรื่องที่จอดรถ ควรจะมีรถรับ-ส่งระหว่าง BTS กับ ป้าย
รถเมล์ มีการจัดระเบียบแผงค้าขายให้มีระเบียบมากข้ึน 
  5.1.8.7 ไลฟ์สไตล์ หรือแบบแผนการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ตลาดนัดสวนจตุจักร พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่น และวัยท างาน มีอายุตั้งแต่ 18 – 30 ปี 
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ชอบแต่งตัว ชอบเที่ยว โดยส่วนใหญ่จะเลือกซื้อเสื้อผ้า สินค้าตามแฟชั่น และซื้อ
ของใช้ 
  5.1.8.8 ความคิดเห็นในด้าน คุณภาพสินค้า สถานที่ตั้ง การบริการ ความปลอดภัย 
และสิ่งอ านวยความสะดวกของตลาดนัดสวนจตุจักร พบว่า คุณภาพสินค้าของตลาดนัดสวนจตุจักรมี
คุณภาพที่ดีเมื่อเทียบกับราคา มีราคาถูก ส่วนสถานที่ตั้งมีความเหมาะสม เนื่องจากเดินทางสะดวก มี
การบริการที่ดีโดยจะต้องพัฒนาในเรื่องของสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ การเพ่ิมไฟฟ้าส่องทางเดิน 
การจัดรถรับ-ส่ง ควรเพิ่มจุดบริการนักท่องเที่ยวเพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว  
 จากผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสามารถสรุปได้ว่า ชาวไทยมีความพึงพอใจ 
ต่อตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในด้าน
คุณภาพสินค้ามากท่ีสุด รองลงมาคือด้านสถานที่ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านความปลอดภัย 
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โดยชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวน
จตุจักร กรุงเทพมหานครในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และพฤติกรรมมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนแนวทางการพัฒนาความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อ
แหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจุบันตลาดนัดสวน
จตุจักรมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจ านวนมาก โดยในอนาคตตลาดนัดสวนจตุจักรจะมีจ านวน
นักท่องเที่ยวเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง จุดเด่นที่ท าให้ตลาดนัดสวนจตุจักรมีความน่าสนใจ ได้แก่ 
สินค้าท่ีจ าหน่ายมีความหลากหลาย มีราคาถูก ในขณะที่จุดอ่อน คือ สินค้าที่จ าหน่ายซ้ ากันจ านวน
มาก ประกอบกับทางเดินค่อนข้างมืด มีที่จอดรถน้อย แนวทางการปรับปรุงพัฒนาตลาดนัดสวน
จตุจักรนั้น ควรเพิ่มจุดพักผ่อนส าหรับนักท่องเที่ยว เพิ่มไฟส่องสว่าง ปรับปรุงเรื่องที่จอดรถ ควรจะมี
รถรับ-ส่งระหว่าง BTS กับ ป้ายรถเมล์ มีการจัดระเบียบแผงค้าขายให้มีระเบียบมากข้ึน 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงได้น าผลของการวิจัยน ามาอภิปรายผลเพื่อ
สรุป ดังนี้ 
 5.2.1 จากผลการวิจัยรูปแบบการด าเนินชีวิตของชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัดสวน
จตุจักร กรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาในรายด้านล าดับแรก คือ ชอบถ่ายรูปธรรมชาติ รองลงมาคือ ชอบดูหนังฟังเพลง และด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ เล่นดนตรีเป็นงานอดิเรก สอดคล้องกับ ศศิธร ศิริบูชา (2558) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่
มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจมาท่องเที่ยวประเทศไทย กรณีเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ
ประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อสามารถเรียงล าดับ ดังนี้ ชอบถ่ายรูป ดูหนังฟังเพลง เล่นกีฬา 
ออกก าลังกาย และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดอยู่ พักผ่อนอยู่บ้าน สอดคล้องกับ กังสดาล ศิษย์ธานนท์ 
(2558) วิจัยเรื่อง รูปแบบการดาเนินชีวิต รูปแบบการใช้สื่อออนไลน์ และความตั้งใจซื้อสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน
กิจกรรมอยู่ในระดับมาก โดยกิจกรรมท่ีกลุ่มตัวอย่างเลือกท าค่อนข้างบ่อย ได้แก่ ชอบไปสถานที่ที่มี
ธรรมชาติที่สวยงาม รองลงมาชอบถ่ายรูปธรรมชาติ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การอ่านหนังสือ
ท่องเที่ยว 
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 5.2.2 ผลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามใหญ่เคยมาท่องเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักร 1 ครั้ง มี
วัตถุประสงค์หลักในการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกับเพ่ือน มีจ านวนผู้ร่วม
เดินทาง 2 – 5 คน เดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟฟ้า (BTS/MRT) ใช้เวลาในการท่องเที่ยว 1 – 2 ชั่วโมง 
มีค่าใช้จ่าย ต่ ากว่า 1,000 บาท ต้องการซื้ออาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด และรับทราบข้อมูลการ
ท่องเที่ยวจากบุคคลใกล้ชิด/คนรู้จัก สอดคล้องกับ ฐานนันท์ สาริกุล (2559) วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อตลาดน้ ากลางดง 
จงัหวัดนครราชสีมา พบว่า  การเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน้ ากลางดง จังหวัดนครราชสีมาส่วนใหญ่
นักท่องเที่ยวเดินทางมากับเพ่ือน กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวต้องการเมื่อมาท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ 
จุดประสงค์หลักในการมาท่องเที่ยวคือพักผ่อน/นันทนาการ ผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการมา
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่คือเพ่ือน ช่วงเวลาที่เลือกเดินทางมาท่องเที่ยวคือเสาร์-อาทิตย์ แหล่งข้อมูลที่ท าให้
ทราบถึงตลาดน้ ากลางดง จังหวัดนครราชสีมาเป็นแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และความถ่ีในการ
เดินทางมายังตลาดน้ ากลางดงจังหวัดนครราชสีมาคือเดือนละครั้ง และสอดคล้องกับ ปาริฉัตร  
อ้ิงจะนิล (2554) วิจัยเรื่อง พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบ
ตลาดเก่า: กรณีศึกษา ตลาดคลองสวน 100 ปี จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน/เที่ยวชมตลาดเก่า พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
มายังตลาดคลองสวน 100 ปี พบว่าใช้รถยนต์ส่วนตัว ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวกับครอบครัว 
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวจากญาติ/เพ่ือน ใช้จ่ายเงินเพ่ือซื้ออาหาร และของที่ระลึกรวมครั้ง
ละ 501-1,000 บาท   
 5.2.3 ผลการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อตลาดนัดสวนจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ชาวไทยมีความพึงพอใจต่อตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายด้านล าดับแรก คือ ด้านคุณภาพสินค้า รองลงมาคือ ด้านสถานที่  
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านความปลอดภัย สอดคล้องกับ สมพงษ์ เส้งมณีย์ (2556) วิจัย
เรื่อง ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ที่มีต่อทัศนคติพฤติกรรมและความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อจังหวัดจันทบุรี 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว
มากที่สุด รองลงมาคือความเป็นธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยว และความเป็นกันเองของคนในชุมชน
แหล่งท่องเที่ยว 
 5.2.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ชาวไทยที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร 
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กรุงเทพมหานครในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยชาวไทยมีระดับ
การศึกษาปวส./อนุปริญญามีแนวโน้มที่จะมีความพึงพอใจมากกว่าระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. และปริญญาตรี ส่วนนักท่องเที่ยวที่มี เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ
สมรสแตกต่างมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานครใน
ภาพรวม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ บุษกร นุ่มพญา (2554) วิจัยเรื่อง 
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการท่องเที่ยวตลาดน้ าวัดล าพญา จังหวัดนครปฐม พบว่า 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ที่อยู่อาศัย ของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันมีความ
พึงพอใจต่อการจัดการท่องเที่ยวตลาดน้ าวัดล าพญาไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ สมหมาย  
เสถียรธรรมวิทย์ (2554) วิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ
ตลาดน้ าคลองลัดมะยม ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พบว่า นักท่องเที่ยวทีมี อายุ และระดับ
การศึกษา มีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวตลาดน้ าคลองลัดมะยม ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 5.2.5 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผลต่อความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อ
แหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานครพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สอดคล้องกับ อภิชญา ณัฐพงศ์พฤทธิ์  
(2558) วิจัยเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ ความน่าเชื่อถือ
และความพึงพอใจในการท่องเที่ยวต่างประเทศ พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวมี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวต่างประเทศ  
 5.2.6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อ
แหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมมีความสัมพันธ์ความ
พึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  สอดคล้องกับ พิชญา ดวงฟู (2559) วิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและ
ความพึงพอของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเที่ยว จังหวัดล าปาง พบว่า พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และยังสอดคล้องกับ 
วรรษมน จันทดิษฐ์ (2552) วิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยศึกษากรณี
ตลาดน้ าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า พฤติกรรมในการท่องเที่ยวตลาดน้ าอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงครามมีความสัมพันธ์กับ 
 5.2.7 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานครปัจจุบันตลาดนัดสวนจตุจักรมีนัทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเป็นจ านวนมาก โดยในอนาคตตลาดนัดสวนจตุจักรจะมีจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น
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อย่างต่อเนื่อง จุดเด่นที่ท าให้ตลาดนัดสวนจตุจักรมีความน่าสนใจ ได้แก่ สินค้าที่จ าหน่ายมีความ
หลากหลาย มีราคาถูก ในขณะที่จุดอ่อน คือ สินค้าที่จ าหน่ายซ้ ากันจ านวนมาก ประกอบกับทางเดิน
ค่อนข้างมืด มีที่จอดรถน้อย แนวทางการปรับปรุงพัฒนาตลาดนัดสวนจตุจักรนั้น ควรเพ่ิมจุดพักผ่อน
ส าหรับนักท่องเที่ยว เพ่ิมไฟส่องสว่าง ปรับปรุงเรื่องที่จอดรถ ควรจะมีรถรับ-ส่งระหว่าง BTS กับ ป้าย
รถเมล์ มีการจัดระเบียบแผงค้าขายให้มีระเบียบมากขึ้น สอดคล้องกับ ปิยะพร วงษ์ศิริ (2556) วิจัยเรื่อง 
ผลกระทบจากการท่องเที่ยว และแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ของชุมชนบางน้ าผึ้ง อ าเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า ในการบริหารจัดการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพนั้น
ควรมีการจัดระเบียบรถยนต์ของนักท่องเที่ยวมให้มีความคล่องตัว รวมถึงมีการจัดระบบการจอดรถให้
เป็นระเบียบและรักษาความปลอดภัย ควรจัดรถไฟฟ้าน านักท่องเที่ยวไปชมจุดที่ส าคัญของชุมชน เพ่ือลด
จ านวนรถยนต์ที่เข้ามา ควรประสานงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ดูแลรับผิดชอบจุดท่องเที่ยวต่างๆ ควร
จัดสร้างห้องน้ าเพ่ิมขึ้น รวมทั้งจัดให้มีผู้ดูแลรักษาความสะอาดเป็นประจ า ควรมีมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ควรน ารายได้ที่เก็บจากร้านค้ามาจัดสรรเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ควร
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัย และประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรับทราบโดยสื่อประเภทต่าง ๆ 
ให้มากขึ้น 
 
5.3 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 5.3.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของ
ชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร ดังนั้นผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องควรมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวที่ตลาดนัดสวนจตุจักร 
 5.3.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า ชาวไทยมีความพึงพอใจต่อตลาดนัดสวนจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร ด้านสถานที่ เกี่ยวกับตลาดนัดสวนจตุจักรมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามน้อยที่สุด 
ดังนั้นควรมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมโดยรอบของตลาดนัดสวนจตุจักรให้มีความสวยงาม สะอาดและ
เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักรมากขึ้น 
 5.3.3 จากผลการวิจัยที่พบว่า ชาวไทยมีความพึงพอใจต่อตลาดนัดสวนจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร ด้านการบริการ เกี่ยวกับการท าป้ายบอกทางท่ีชัดเจนน้อยที่สุด ดังนั้นควรมีการท า
ป้าย สัญลักษณ์ บอกทางให้ชัดเจน ดูเข้าใจง่ายเพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาในแหล่งท่องเที่ยวได้
ง่าย สะดวก รวดเร็วมากขึ้น 
 5.3.4 จากผลการวิจัยที่พบว่า ชาวไทยมีความพึงพอใจต่อตลาดนัดสวนจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร ด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับสถานที่จอดรถมีความปลอดภัยน้อยที่สุด ดังนั้นควรจะ
มีการปรับปรุงที่จอดรถ เพ่ิมไฟสว่างบริเวณท่ีจอดรถเพ่ือให้นักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัยมากข้ึน 
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 5.3.5 จากผลการวิจัยที่พบว่า ชาวไทยมีความพึงพอใจต่อตลาดนัดสวนจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร ด้านการอ านวยความสะดวก เกี่ยวกับมีตู้เอทีเอ็มเพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยวน้อยที่สุด ดังนั้นควรมีการเพ่ิมจ านวนตู้เอทีเอ็มโดยรอบตลาดนัดสวนจตุจักร เพ่ือเป็นการ
รองรับนักท่องเที่ยวที่มีจ านวนเพิ่มมากข้ึนในอนาคต 
 5.3.6 ด้านคุณภาพสินค้า เกี่ยวกับสินค้ามีอายุการใช้งานยาวนาน คงทนน้อยที่สุด ดังนั้นควร
มีการพัฒนาคุณภาพของสินค้า ให้มีอายุการใช้งานยาวนานมากขึ้น มีสินค้าหลากหลายคุณภาพให้
เลือกซื้อ รวมไปถึงการรับประกันคุณภาพของสินค้า 
 5.3.7 จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ประกอบการต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ท าสื่อออนไลน์ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก โดยควรเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน ผ่านช่องทางสื่อเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ 
รวมทั้งจัดท าป้ายน าทาง และแผนที่ท่องเที่ยว 
 
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
 5.4.1 ควรมีการศึกษาเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
และต่างชาติ ที่ต้องพบเจอในแหล่งท่องเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะน ามา
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความพร้อมในการรับรองนักท่องเที่ยว และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ 
 5.4.2 ควรมีการศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพผู้ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยวตลาดนัดสวน
จตุจักร กรุงเทพมหานครทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวให้ประสบความส าเร็จ 
 5.4.3 ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการร้านค้าในแหล่งท่องเที่ยวตลาดนัด 
สวนจตุจักร กรุงเทพมหานครที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการการท่องเที่ยวในการวิจัยเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกต่อไป 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมและความพึงพอใจของชาวไทย 
ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา รูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมและความ 
พึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดย
แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัดสวน
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 
 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อตลาดนัดสวนจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 
 
 ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการตอบแบบสอบถามเพ่ือเป็นประโยชน์ใน
การศึกษา ค าตอบนี้จะไม่มีผลใด ๆ ต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะถือค าตอบของผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นความลับและน าเสนอผลการวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น 
 

ขอขอบพระคุณอย่างสูง 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน 
 
1. เพศ 
  1. ชาย     2. หญิง 
  3. เพศทางเลือก 
2. อายุ 
  1. 18 – 20 ปี    2. 21 – 30 ปี  
  3. 31 – 40 ปี    4. 41 – 50 ปี 
  5. 51 – 60 ปี    6. ตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา 

 1. ต่ ากว่าต่ ามัธยมศึกษา   2. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  
  3. ปวส./อนุปริญญาตรี   4. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
  5. สูงกว่าปริญญาตรี 
4. อาชีพ 
  1. นักเรียน/นักศึกษา    2. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
  3. ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน   4. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
  5. อื่นๆ โปรดระบุ.................................   
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  1. ต่ ากว่า 10,000 บาท   2. 10,000 – 20,000 บาท  
  3. 20,001 – 30,000 บาท   4. 30,001 – 40,000 บาท 
  5. 40,001 – 50,000 บาท   6. มากกว่า 50,000 บาท 
6. สถานภาพสมรส 
  1. โสด     2. สมรส  
  3. หม้าย/หย่าร้าง    4. แยกกันอยู่ 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิตของชาวไทยที่เข้ามา
ท่องเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักร 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

กิจกรรม 

1. ชอบท างานศิลปะ, ฝีมือ      

2. ชอบเดินเล่นในห้างสรรพสินค้า      
3. ชอบถ่ายรูปธรรมชาติ      

4. ชอบท าบุญ, ท าทาน      

5. ท ากิจกรรมผาดโผน/Adventure      
6. เล่นดนตรีเป็นงานอดิเรก      

7. ออกก าลังกายเป็นประจ า      

8. ชอบอ่านหนังสือ, นิตยสาร      
9. ชอบดูหนังฟังเพลง      

10. ชอบไปสถานที่ที่มีชื่อเสียงและเป็น
กระแส 

     

ความสนใจ 
1. ฉันสนใจสินค้าลดราคา มีโปรโมชั่นพิเศษ      

2. ฉันสนใจการไปปาร์ตี้/พบปะสังสรรค์       

3. ฉันมักติดตามข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ เสมอ      
4. ฉันชอบทานอาหารแปลกใหม่      

5. ฉันชอบที่พักท่ีสวยงาม      

6. ฉันสนใจธรรมชาติ      
7. ฉันสนใจเทคโนโลยี      
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รูปแบบการด าเนินชีวิตของชาวไทยที่เข้ามา
ท่องเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักร 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

8. ฉันสนใจแฟชั่น      

9. ฉันสนใจงานฝีมือ      

10. ฉันสนใจเรื่องราวในแวดวงบันเทิง      
ความคิดเห็น 

1. การไปท่องเที่ยวกับครอบครัวท าให้ฉันมี
ความสุข 

     

2. การท่องเที่ยวคือการให้รางวัลชีวิต      

3. การท่องเที่ยวท าให้ฉันมีประสบการณ์ใหม่      
4. การท่องเที่ยวเป็นการชื่นชมความงดงาม
ของสถานที่ท่องเที่ยว 

     

5. การเดินทางท่องเที่ยวสามารถท าให้ผ่อน
คลายความเครียดจากการท างาน 

     

6.การเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวท าให้เราได้
พบเจอเพ่ือนใหม่ๆ  

     

7. การท่องเที่ยวเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศท่ี
จ าเจในชีวิตประจ าวัน 

     

8. การท่องเที่ยวท าให้ได้ค้นพบตัวตนและ
ความชอบของตนเอง 

     

9. การออกไปท่องเที่ยวคือช่วงเวลาที่มีคุณค่า      
10. การเดินทางท่องเที่ยวท าให้ได้ฝึกทักษะ
การเข้าสังคมและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
1. ท่านเคยเข้ามาท่องเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร ก่อนหน้านี้กี่ครั้ง 
  1. ไม่เคย     2. เคยมา 1 ครั้ง 

 3. เคยมา 2 ครั้ง    4. เคยมา 3 ครั้งข้ึนไป 
2. วัตถุประสงค์หลักท่ีท่านเลือกมาท่องเที่ยวที่ตลาดนัดสวนจตุจักร 

 1. จับจ่ายสินค้า    2. พักผ่อน 
  3. ติดต่อธุรกิจ    4. อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................ 
3. ลักษณะในการเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

 1. เดินทางกับบริษัทน าเที่ยว   
 2. เดินทางท่องเที่ยวคนเดียว  

  3. เดินทางท่องเที่ยวพร้อมครอบครัว  
 4. เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกับหน่วยงาน/บริษัท 

  5. เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกับเพ่ือน  
  6. เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกับคู่รัก   

 7. อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................................................................  
4. จ านวนผู้ร่วมเดินทางของท่าน 
  1. เดินทางคนเดียว    2. 2 – 5 คน 

 3. 6 – 10 คน    4. มากกว่า 10 คน 
5. พาหนะที่ใช้ในการเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

 1. รถยนต์ส่วนบุคคล    2. รถโดยสารประจ าทาง 
 3. รถบริษัทท่องเที่ยว    4. มอเตอร์ไซด  ์ 
 5. รถไฟฟ้า (BTS/MRT)   6. อื่นๆ โปรดระบุ........................................ 

6. เวลาในการท่องเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
  1. น้อยกว่า 1 ชั่วโมง    2. 1 – 2 ชั่วโมง 

 3. 3 – 4 ชั่วโมง    4. มากกว่า 4 ชั่วโมงข้ึนไป 
 

7. จ านวนเงินที่ท่านใช้จ่ายในการซื้อสินค้าท่ีตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 1. ต่ ากว่า 1,000 บาท   2. 1,000 – 2,000 บาท  

  3. 2,001 – 30,000 บาท   4. 3,001 – 4,000 บาท 
  5. 4,001 – 5,000 บาท   6. มากกว่า 5,000 บาท 
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8. ผลิตภัณฑ์ประเภทใดที่ท่านต้องการซื้อมากที่สุดในตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1. เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ  2. อาหารและเครื่องดื่ม 
  3. หัตถกรรม     4. ของเก่าโบราณ 

 5. เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน  6. ต้นไม้ และอุปกรณ์สวน 
 7. ของที่ระลึก    8. สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง 
 9. ของเก่าและของสะสม   10. งานศิลปะ 
 11. อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................................... 

9. ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จากแหล่งใด 
 1. นิตยสาร/สิ่งพิมพ์    2. วิทยุ/โทรทัศน์  

  3. อินเตอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์  4. บริษัททัวร์ 
 5. บุคคลใกล้ชิด/คนรู้จัก   6. แผ่นพับ/ใบผลิว 
 7. อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

ความพึงพอใจของชาวไทย 
ที่มีต่อตลาดนัดสวนจตุจักร  

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

ด้านสถานที่ 

1. ตลาดนัดสวนจตุจักรมีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเด่นและแตกต่าง
จากตลาดอื่น 

     

2. ตลาดนัดสวนจตุจักรมีสภาพแวดล้อมที่
สวยงาม 

     

3. ตลาดนัดสวนจตุจักรมีความสะอาด เป็น
ระเบียบ 

     

4. ร้านขายสินค้าประเภทต่างๆ มีความ
หลากหลาย 

     

5. ตลาดนัดจตุจักรสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย      
6. ตลาดสวนจตุจักรจ าหน่ายสินค้าราคา
ย่อมเยา และมีคุณภาพ 

     

ด้านการบริการ 

1. เจ้าหน้าที่สามารถให้ค าแนะน า/ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตลาดนัดสวนจตุจักรได้อย่างถูกต้อง 

     

2.  การท าป้ายบอกทางที่ชัดเจน      

3. ตลาดนัดสวนจตุจักรมีการจัดการด้าน
จราจรภายในตลาด 

     

4. ข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับตลาดนัดสวน
จตุจักรมีความชัดเจน เนื้อหาครบถ้วน 

     

5. เจ้าหน้าที่มีความสุภาพกับนักท่องเที่ยว      
ด้านความปลอดภัย      
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ความพึงพอใจของชาวไทย 
ที่มีต่อตลาดนัดสวนจตุจักร  

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1. ความปลอดภัยในการเดินซื้อสินค้าใน
ตลาดนัดสวนจตุจักร 

     

2. มีการดูแลรักษาความปลอดภัยของ
ทรัพย์สินภายในตลาดสวนจตุจักร 

     

3. สถานที่จอดรถมีความปลอดภัย      
4. การรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่      

5. มีป้ายเตือนนักท่องเที่ยวในบริเวณท่ีมี
ความเสี่ยงการเกิดอันตราย 

     

ด้านการอ านวยความสะดวก 

1. มีป้ายบอกเส้นทางภายในตลาดนัดสวน
จตุจักรอย่างชัดเจน 

     

2. มีสถานที่จอดรถเพียงพอ      
3. มีร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม
หลากหลาย 

     

4. มีห้องน้ าสะอาดเพียงพอ      

5. มีศูนย์บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่
เพียงพอ 

     

6. มีตู้เอทีเอ็มเพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว 

     

ด้านคุณภาพสินค้า      

1. สินค้าใช้วัตถุดิบมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน      
2. สินค้าอยู่ในสภาพเรียบร้อยดีไม่ช ารุด      

3. สินค้ามีอายุการใช้งานยาวนาน คงทน      

4. สินค้ามีความปลอดภัยในการใช้งานสูง      
5. สินค้ามีความสวยงาม น่าใช้งาน      
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ข้อเสนอและความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



123 

แบบสัมภาษณ์ 
เรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมและความพึงพอใจของชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว 

กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
1. ท่านคิดว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันของตลาดนัดสวนจตุจักรเป็นอย่างไร 
2. ท่านคิดว่าในอนาคตสถานการณ์การท่องเที่ยวของตลาดนัดสวนจตุจักรเป็นอย่างไร 
3. ท่านต้องการให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องมาช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวอย่างไรบ้าง 
4. ท่านคิดว่าจุดเด่นที่ท าให้ตลาดนัดสวนจตุจักรมีความน่าสนใจ คืออะไร 
5. ท่านคิดว่าสิ่งใดคือจุดอ่อนของตลาดนัดสวนจตุจักร และท่านมีแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้าง 
6. ท่านคิดว่าตลาดนัดสวนจตุจักรควรได้รับการปรับปรุงพัฒนาด้านใดบ้าง 
7. ท่านคิดว่าคนที่มาเท่ียวตลาดนัดจตุจักรเป็นคนลักษณะหรือไลฟ์สไตล์ หรือแบบแผนการด าเนิน
ชีวิตเป็นอย่างไร 
8. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อประเด็นต่อไปนี้ของตลาดนัดจัตุจักร 
 9.1 คุณภาพของสินค้า 
 9.2 สถานที่ตั้ง 
 9.3 การบริการ 
 9.4 ความปลอดภัย 
 9.5 สิ่งอ านวยความสะดวก 
9. ท่านมีข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
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ประวัติเจ้าของผลงาน 
 

ชื่อ – นามสกุล    นางสาวพัชรินทร์ พัชรศรีอาริยะ 

   
อีเมล์     phatcharin.mekk@bumail.net  
   
ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 คณะมนุษย์ศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว  

สาขาการโรงแรม  
 
ประสบการณ์การท างาน   ต าแหน่ง ผู้จัดการ ที่ Catjo Moderntrade 
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