แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ วทีส่ อดคล้องกับความต้องการ
ของนักท่องเทีย่ ว : กรณีศึกษา ตลาดนํ้าตลิง่ ชัน
ศุภสิทธิ์ ศิริสวัสดิ์*
รองศาสตราจารย์ พิพฒ
ั น์ ไทยอารี**

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยวที่สอดคล้ องกับความต้ องการของนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษา ตลาดนํา้ ตลิ่งชัน ซึ่งเป็ น
งานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว
ตลาดนํ้าตลิ่ งชั น จํานวนทั้งหมด 102 คน ด้ วยวิ ธีการสุ่มตั วอย่ างแบบสะดวก (Convenience
Sampling) โดยจะสอบถามผู้ท่มี าซื้อสินค้ า และบริการที่ตลาดนํา้ ตลิ่งชันที่ให้ ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม
ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แก่การแจก
แจงความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และการวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้ แก่ T-test และ F-test เพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เพศชาย ร้ อยละ 56 และเพศหญิง ร้ อยละ 44 ช่วงอายุ
ที่มากที่สดุ 20 – 35ปี จํานวน 50 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50 รองลงมาเป็ นตํ่ากว่า 20 ปี จํานวน
27 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27 และ 35 ปี ขึ้นไปจํานวน 23 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23 ด้ านรายได้ /เดือน
15,001 – 25,000 บาท จํานวน 30 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30 10,000 – 15,000 บาทจํานวน
29 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29 ตํ่ากว่า 10,000 บาท จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22 และ
25,000 บาทขึ้นไป จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19 สุดท้ ายคือ รับราชการ/รัฐวิสากิจ
จํานวน 29 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29 นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26 ธุรกิจ
ส่วนตัว จํานวน 23 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23 และ เอกชน/รับจ้ างทั่วไป จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 22
ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product) โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (3.98) และเมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้ อพบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ท่านพึงพอใจกับคุณภาพของสินค้ า เช่น ขนมไทย อาหาร
ไทย อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สดุ (4.26) รองลงมาคือ ท่านพึงพอใจกับคุณภาพของบริการ

*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์

**
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เช่น บริการนวดฝ่ าเท้ า ทัวร์ล่องเรือ อยู่ในระดับมาก (4.16) และข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือร้ าน
จําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม มีความสะอาด อยู่ในระดับมาก (3.79)
ด้ านราคา (Price) โดยรวมอยู่ ในระดับ มาก (3.85) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากันได้ แก่ ราคาของสินค้ าและบริการถูกกว่าเมื่อเทียบกับตลาด
นํา้ อื่น ราคาของสินค้ าและบริการมีราคาคงที่ไม่ปรับตามเทศกาล และสามารถต่อรองราคาสินค้ า
ได้ อยู่ในระดับมาก (3.87) รองลงมา คือ ราคาของสินค้ าและบริการถูกกว่าเมื่อเทียบกับตลาดนํา้
อื่น อยู่ในระดับมาก (3.81)
ด้ า นช่ อ งทางการจํา หน่ า ย (Place) โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก (3.77) และเมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากันได้ แก่ ด้ านการเดินทางมาตลาดนํา้ ตลิ่ง
ชันมีความสะดวก/ มีป้ายบอกทางชัดเจน และสภาพห้ องนํา้ -ห้ องสุขา สะอาด อยู่ในระดับมาก
(3.82) และข้ อที่มีค่ าเฉลี่ ยน้ อยที่สุด เท่ ากันได้ แ ก่ สภาพห้ องนํ้า -ห้ องสุขา เพี ยงพอต่ อความ
ต้ องการ และสภาพห้ องนํา้ -ห้ องสุขา สะดวกต่อการใช้ งาน อยู่ในระดับมาก (3.71)
ด้ านการส่งเสริ มการขาย (Promotion) โดยรวมอยู่ ในระดับ มาก (3.80) และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ พ่อค้ า/แม่ค้ามีการใช้ เสียงตะโกนเพื่อดึงดูด
ความสนใจ อยู่ในระดับมาก (3.85) รองลงมาคือ ท่านพบเห็นการโฆษณาของตลาดนํา้ ตลิ่งชัน
อยู่ในระดับมาก (3.83) และข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ เท่ากันคือ พ่อค้ า/แม่ค้ามีการแถมสินค้ าให้
เมื่อซื้อในปริมาณมาก อยู่ในระดับมาก (3.74)

1. ทีม่ าและความสําคัญของปั ญหา
ในสมั ยพลตรี จําลอง ศรี เมือง เป็ นผู้ ว่า ราชการกรุงเทพมหานคร ได้ มีน โยบายให้
สํานักงานเขตตลิ่งชันจัดสร้ างตลาดนํา้ ตลิ่งชันโดยมีนายประชุม เจริญลาภ ผู้อาํ นวยการเขตตลิ่งชัน
เป็ นผู้รับนโยบายและทําโครงการพัฒนาตลาดนํา้ หน้ าสํานักงานเขตตลิ่งชันขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ.
2530 เพื่อเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางนํา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อมานั้นปี 2541 เรืออากาศโทอิ
ราวัสส์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้อาํ นวยการเขตตลิ่งชันได้ ดาํ เนินการพัฒนาปรับปรุงตลาดนํา้ ขึ้นใหม่ เพื่อให้
เป็ นไปตามนโยบายส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ย วของผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร และเป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร พร้ อมทั้งอนุรักษ์ให้ เป็ นของดีของเขตตลิ่งชัน และในปี พ.ศ.2545
นายศิวรัตน์ สุวรรณกาศ ผู้อาํ นวยการเขตตลิ่งชันได้ ดาํ เนินการปรับปรุงตลาดนํา้ เพิ่มเติมจากเดิม
โดยได้ ดํา เนิ นการปรั บปรุงลานจอดรถเพิ่ มขึ้นเพื่ อให้ นั กท่องเที่ย วได้ รับความสะดวกมากขึ้น
ปรับปรุงประชาสัมพันธ์ด้านสื่อต่างๆ และมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดนํา้ ตลิ่งชัน
ณ ปั จ จุ บั น ตลาดนํ้า ตลิ่ ง ชั น เป็ นที่ร้ ู จั ก กั น ดี ข องคนในละแวกนั้ น และผู้ ท่ีอ ยู่ ใ น
กรุง เทพมหานคร ซึ่ งเป็ นตลาดที่ต้ัง อยู่ บ นบกแต่ กเ็ ป็ นที่สนใจของนั กท่อ งเที่ยวเนื่ อ งจากแพ
ร้ า นอาหารในนํ้า ที่มี อ าหารสดให้ เ ลื อ กรั บ ประทานมากมายหลายชนิ ด ประกอบกับ ระหว่ า ง
รั บ ประทานอาหารก็จ ะมี ว งดนตรี ไ ทยค่ อ ยบรรเลงเพลงต่ า ง ๆ ซึ่ ง ทํา ให้ ส ามารถสั ม ผั ส กั บ
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บรรยากาศแบบไทย ๆ และวิถีชีวิตริมนํา้ ได้ เป็ นอย่างดี จุ ดเด่นอีกอย่างของตลาดนํา้ ตลิ่งชัน คือ
ความหลากหลายของสินค้ า ไม่ว่าจะเป็ นผัก ผลไม้ นานาชนิด พันธุ์ไม้ ดอกไม้ ผลต่าง ๆ ขนมไทย
และเทศหลากประเภท นอกจากนี้ยังมีบริการเรือนําเที่ยวให้ ชมธรรมชาติและวิถชี ีวิตริมนํา้ อีกด้ วย

2. วัตถุประสงค์ในการวิจยั
1. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ
ของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา ตลาดนํา้ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของนั กท่องเที่ยว กรณีศึกษา ตลาดนํ้าตลิ่งชั น กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์

3. ขอบเขตการวิจยั
ขอบเขตด้ านประชากรและพื้นที่
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักท่องเที่ยวที่มาตลาดนํา้ ตลิ่งชัน
ขอบเขตด้ านเนื้อหา
ในการศึกษาการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดนํา้ ตลิ่งชัน ของท่องเที่ยวตลาดนํา้
ตลิ่งชันตามแนวคิดส่วนประสมการตลาด หรือ 4P's ของ ฟิ ลิปส์ คอทเลอร์
ผลิตภัณฑ์ (Product)
ราคา (Price)
การจัดจําหน่าย (Place)
การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ในการวิจัยครั้งนี้ทาํ การวิจัยและเก็บข้ อมูลในช่วงระหว่าง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยทําการแจกแบบสอบถามด้ วยตนเอง ให้ แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดนํา้ ตลิ่ง
ชัน จํานวน 102 ฉบับ โดยให้ ผ้ ูตอบแบบสอบถามเป็ นผู้กรอกข้ อมูลเอง

5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ได้ แยกการวิเคราะห์เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้ นได้ แก่ค่าสถิติเชิงพรรณนา ค่าร้ อยละ(Percentage) ค่ าเฉลี่ย (Mean) และค่ าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในส่วนสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้ แก่
T-test และ F-test
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6. สรุปผลการวิจยั
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่ าส่วนใหญ่ เป็ นเพศ
ชาย มีอายุ 20 – 35 ปี รายได้ /เดือน ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ15,001 – 25,000
บาท และส่วนมากประกอบ อาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มากที่สดุ
ด้ านผลิตภัณฑ์
พบว่านักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นโดยภาพรวมในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ ได้ แก่ ท่านพึงพอใจกับคุณภาพของสินค้ า เช่น ขนมไทย อาหารไทย
อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สดุ รองลงมาคือ ท่านพึงพอใจกับคุณภาพของบริการ เช่น บริการ
นวดฝ่ าเท้ า ทัวร์ล่องเรือ อยู่ในระดับมาก และข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือร้ านจําหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม มีความสะอาด อยู่ในระดับมาก
ด้ านราคา
พบว่านักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นโดยภาพรวมในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากันได้ แก่ ราคาของสินค้ าและบริการถูกกว่าเมื่อเทียบกับตลาด
นํา้ อื่น ราคาของสินค้ าและบริการมีราคาคงที่ไม่ปรับตามเทศกาล และสามารถต่อรองราคาสินค้ า
ได้ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ราคาของสินค้ าและบริการถูกกว่าเมื่อเทียบกับตลาดนํา้ อื่น อยู่
ในระดับมาก
ด้ านช่องทางการจําหน่าย
พบว่านักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นโดยภาพรวมในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ เท่ากันได้ แก่ ด้ านการเดินทางมาตลาดนํา้ ตลิ่งชันมีความสะดวก/ มี
ป้ ายบอกทางชัดเจน และสภาพห้ องนํา้ -ห้ องสุขา สะอาด อยู่ในระดับมาก และข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อย
ที่สดุ เท่ากันได้ แก่ สภาพห้ องนํา้ -ห้ องสุขา เพียงพอต่อความต้ องการ และสภาพห้ องนํา้ -ห้ องสุขา
สะดวกต่อการใช้ งาน อยู่ในระดับมาก
ด้ านการส่งเสริมการตลาด
พบว่ านักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นโดยภาพรวมในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้ อพบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ พ่อค้ า/แม่ค้ามีการใช้ เสียงตะโกนเพื่อดึงดูดความสนใจ
อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ท่านพบเห็นการโฆษณาของตลาดนํา้ ตลิ่งชัน อยู่ในระดับมาก และ
ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุดเท่ากันคือ พ่อค้ า/แม่ค้ามีการแถมสินค้ าให้ เมื่อซื้อในปริมาณมาก อยู่ใน
ระดับมาก
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7. การอภิปรายผล
จากการวิ จั ย แนวทางการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ย วที่ส อดคล้ อ งกับ ความ
ต้ องการของนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษา ตลาดนํา้ ตลิ่งชัน ผู้วิจัยพบประเด็นดังนี้
ด้ านผลิตภัณฑ์
พบว่ า นั กท่ อ งเที่ยว มี ค่ า เฉลี่ ยระดับ ความคิด เห็น โดยรวมมาก อาจเนื่ อ งมาจากร้ า น
จําหน่ ายอาหารและเครื่องดื่ม มีจาํ นวนเพียงพอต่ อความต้ องการ รวมถึงมีคุณภาพ และความ
สะอาด อีกทั้งยังมีสนิ ค้ าให้ เลือกหลากหลายชนิด เช่น ขนมไทย อาหารไทย อาหารแห้ ง อาหารสด
ผลไม้ พั น ธุ์ ไ ม้ ประกอบกั บ มี ก ารบริ ก ารมากมาย เช่ น นวดฝ่ าเท้ า ทั ว ร์ ล่ อ งเรื อ จึ ง ทํา ให้
นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็น โดยรวมมาก
ด้ านราคา
พบว่านักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น โดยรวมมาก อาจเนื่องมาจาก ราคาของ
สินค้ าและบริการถูกกว่ าเมื่อเทียบกับตลาดนํา้ อื่น รวมถึงราคาของสินค้ าและบริการมีความ
เหมาะสม
และไม่ ปรั บราคาตามเทศกาล อีกทั้งยังสามารถต่ อรองราคาสินค้ าได้ จึงทําให้
นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็น โดยรวมมาก
ด้ านช่องทางการจําหน่าย
พบว่านักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น โดยรวมมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่าการเดินทางมายังตลาดนํา้ ตลิ่งชันไม่สะดวกสบาย และป้ ายบอกทางอาจไม่ชัดเจน รวมถึงมี
สถานที่จอดรถน้ อย และสภาพห้ องนํา้ -ห้ องสุขา ไม่สะดวกต่อการใช้ งาน หรือเพียงพอต่อความ
ต้ องการมากเท่าที่ควร จึงทําให้ ได้ ค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ
ด้ านการส่งเสริมการขาย
พบว่านักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น โดยรวมมาก อาจเนื่องมาจากพ่อค้ า/แม่ค้ามีการ
ใช้ เสียงตะโกนเพื่อดึงดูดความสนใจ และมีสนิ ค้ าให้ ทดลองชิม รวมถึงมีการแถมสินค้ าให้ เมื่อซื้อ
ในปริมาณมาก จึงทําให้ นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็น โดยรวมมาก

8. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดนํา้ ตลิ่งชัน ทําให้ ทราบถึง
ความคิดเห็นในภาพรวมและในด้ านต่างๆ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
ด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านสินค้ า ควรสร้ างสินค้ าที่มีความแปลกใหม่ และสามารถสร้ างเอกลักษณ์ให้ แก่ตลาดนํา้
ได้ รวมถึงไม่ สามารถหาซื้อได้ จากตลาดนํา้ อื่น ด้ านบริการควรเพิ่มโฮมสเตทหรือโรงแรมที่พัก
เพื่อที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้ องการของนักท่องเที่ยวได้ หลากหลาย และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
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ด้ านราคา
ควรมีการตั้งราคาของสินค้ า และบริการให้ เหมาะสมกับช่วงสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สดุ
ไม่ ควรให้ พ่อค้ าหรือแม่ ค้า ขึ้นราคาในระดับที่แพงเกินไป การตั้งราคาควรมีมาตรฐานเดียวกัน
และมุ่งสร้ างภาพลักษณ์ในด้ านสินค้ าที่มีราคาถูก และราคาสามารถยืดหยุ่นได้ เพื่อเป็ นการดึงดูด
นักท่องเที่ยวต่อไป
ด้ านช่องทางการจําหน่าย
ควรมีการเพิ่มเส้ นทางในการเดินทางมายังตลาดนํา้ ตลิ่งชันให้ มากยิ่งขึ้น เพิ่มป้ ายบอกทาง
และสถานที่จอดรถ รวมถึงจัดพนักงานค่ อยดู แลความสะอาดของสภาพห้ องนํ้า-ห้ องสุขา ให้
สะดวกต่ อการใช้ งาน และเพิ่มห้ องนํา้ -ห้ องสุขาให้ เพียงพอต่ อความต้ องการ สุดท้ ายอาจมีการ
จัดสรรพื้นที่สาํ หรับที่ท้ งิ ขยะ ให้ มากกว่าเดิม
ด้ านการส่งเสริมการขาย
ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้ มา
เที่ยวตลาดนํา้ มากยิ่งขึ้น เช่น การลดแลกแจกแถม และการเพิ่มสินค้ าเฉพาะฤดูกาล พร้ อมทั้งจัด
โปรโมชั่นตามช่วงเวลาเทศกาลต่างๆ
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดนํา้ ตลิ่งชัน ทําให้ ทราบว่า
ความคิดเห็นของนั กท่องเที่ยวเป็ นสิ่งที่สาํ คัญ ซึ่งถือได้ ว่าเป็ นกลไกที่จะขับเคลื่อนและพั ฒนา
ส่งเสริมให้ มีการพัฒนาที่ทนั สมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อก่อให้ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดังนั้ นผู้ วิจัยจึ งมีข้อเสนอแนะ ในการทําวิจัยครั้ งต่ อไป ควรมีการศึก ษาถึงความ
คิ ด เห็น ของพ่ อ ค้ า /แม่ ค้ า เพื่ อ สร้ า งความเป็ นไปได้ ข องแนวทางการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยว และทําให้ มีมุมมองในการพัฒนาที่แตกต่าง และกว้ างขึ้น โดยอาจการสัมภาษณ์เป็ นอีก
1 เครื่องมือในการเก็บรวมร่วมต่อไป
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