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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษา ตลาดนํา้ตล่ิงชัน ซ่ึงเป็น

งานวิจัยเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว

ตลาดนํ้าตล่ิงชัน จํานวนทั้งหมด 102 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience 

Sampling) โดยจะสอบถามผู้ที่มาซ้ือสนิค้า และบริการที่ตลาดนํา้ตล่ิงชันที่ให้ความร่วมมือในการ

ตอบแบบสอบถาม 

ทาํการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่การแจก

แจงความถี่ (Frequency) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และการวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ T-test และ F-test เพ่ือ

ทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เพศชาย ร้อยละ 56 และเพศหญิง ร้อยละ 44 ช่วงอายุ

ที่มากที่สดุ 20 – 35ปี จาํนวน  50 คน คิดเป็นร้อยละ 50  รองลงมาเป็นตํ่ากว่า 20 ปีจาํนวน 

27 คน คิดเป็นร้อยละ 27  และ 35 ปีขึ้นไปจาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23 ด้านรายได้/เดือน 

15,001 – 25,000 บาท จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30  10,000 – 15,000 บาทจาํนวน 

29 คน คิดเป็นร้อยละ 29  ตํ่ากว่า 10,000 บาท จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22 และ 

25,000 บาทขึ้นไป จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19 สุดท้ายคือ    รับราชการ/รัฐวิสากิจ 

จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 29 นักเรียน/นักศึกษา จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26 ธุรกจิ

ส่วนตัว จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23 และ เอกชน/รับจ้างทั่วไป จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อย

ละ 22 

ด้านผลิตภัณฑ ์(Product) โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (3.98) และเม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สดุคือ ท่านพึงพอใจกบัคุณภาพของสนิค้า เช่น ขนมไทย อาหาร

ไทย อยู่ในระดับความคิดเหน็มากที่สดุ (4.26) รองลงมาคือ ท่านพึงพอใจกบัคุณภาพของบริการ 

                                                 
*

 นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 
**

 ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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เช่น บริการนวดฝ่าเท้า ทวัร์ล่องเรือ อยู่ในระดับมาก (4.16) และข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สดุ คือร้าน

จาํหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม มีความสะอาด อยู่ในระดับมาก (3.79) 

ด้านราคา (Price) โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (3.85) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดเท่ากนัได้แก่ ราคาของสินค้าและบริการถูกกว่าเม่ือเทยีบกับตลาด

นํา้อื่น ราคาของสนิค้าและบริการมีราคาคงที่ไม่ปรับตามเทศกาล และสามารถต่อรองราคาสนิค้า

ได้ อยู่ในระดับมาก (3.87) รองลงมา คือ ราคาของสนิค้าและบริการถูกกว่าเม่ือเทยีบกบัตลาดนํา้

อื่น อยู่ในระดับมาก (3.81) 

ด้านช่องทางการจําหน่าย (Place) โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (3.77) และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดเท่ากนัได้แก่ ด้านการเดินทางมาตลาดนํา้ตล่ิง

ชันมีความสะดวก/ มีป้ายบอกทางชัดเจน และสภาพห้องนํา้-ห้องสขุา สะอาด อยู่ในระดับมาก 

(3.82) และข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดเท่ากันได้แก่ สภาพห้องนํ้า-ห้องสุขา เพียงพอต่อความ

ต้องการ และสภาพห้องนํา้-ห้องสขุา สะดวกต่อการใช้งาน อยู่ในระดับมาก (3.71)  

ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (3.80) และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สดุคือ พ่อค้า/แม่ค้ามีการใช้เสยีงตะโกนเพ่ือดึงดูด

ความสนใจ อยู่ในระดับมาก (3.85) รองลงมาคือ ท่านพบเหน็การโฆษณาของตลาดนํา้ตล่ิงชัน 

อยู่ในระดับมาก (3.83) และข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สดุเท่ากนัคือ พ่อค้า/แม่ค้ามีการแถมสนิค้าให้

เม่ือซ้ือในปริมาณมาก อยู่ในระดับมาก (3.74) 

 

1. ทีม่าและความสาํคญัของปัญหา  

 ในสมัยพลตรีจําลอง ศรีเมือง เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายให้

สาํนักงานเขตตล่ิงชันจัดสร้างตลาดนํา้ตล่ิงชันโดยมีนายประชุม เจริญลาภ ผู้อาํนวยการเขตตล่ิงชัน 

เป็นผู้รับนโยบายและทาํโครงการพัฒนาตลาดนํา้หน้าสาํนักงานเขตตล่ิงชันขึ้นเม่ือปลายปี พ.ศ.

2530 เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางนํา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อมาน้ันปี 2541 เรืออากาศโทอิ

ราวัสส ์ปัทมะสคุนธ ์ผู้อาํนวยการเขตตล่ิงชันได้ดาํเนินการพัฒนาปรับปรงุตลาดนํา้ขึ้นใหม่ เพ่ือให้

เป็นไปตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวของกรงุเทพมหานคร พร้อมทั้งอนุรักษ์ให้เป็นของดีของเขตตล่ิงชัน และในปีพ.ศ.2545 

นายศิวรัตน์ สวุรรณกาศ ผู้อาํนวยการเขตตล่ิงชันได้ดาํเนินการปรับปรุงตลาดนํา้เพ่ิมเติมจากเดิม 

โดยได้ดําเนินการปรับปรุงลานจอดรถเพ่ิมขึ้ นเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกมากขึ้ น 

ปรับปรงุประชาสมัพันธด้์านสื่อต่างๆ และมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดนํา้ตล่ิงชัน 

 ณ ปัจจุบันตลาดนํ้าตล่ิงชัน เป็นที่รู้ จักกันดีของคนในละแวกน้ัน และผู้ที่อยู่ใน

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นตลาดที่ตั้งอยู่บนบกแต่กเ็ป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเน่ืองจากแพ

ร้านอาหารในนํ้า ที่มีอาหารสดให้เลือกรับประทานมากมายหลายชนิด ประกอบกับระหว่าง

รับประทานอาหารก็จะมีวงดนตรีไทยค่อยบรรเลงเพลงต่าง ๆ ซ่ึงทําให้สามารถสัมผัสกับ
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บรรยากาศแบบไทย ๆ และวิถีชีวิตริมนํา้ได้เป็นอย่างดี จุดเด่นอีกอย่างของตลาดนํา้ตล่ิงชัน คือ

ความหลากหลายของสนิค้า ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้นานาชนิด พันธุ์ไม้ดอกไม้ผลต่าง ๆ ขนมไทย

และเทศหลากประเภท นอกจากน้ียังมีบริการเรือนาํเที่ยวให้ชมธรรมชาติและวิถชีีวิตริมนํา้ อกีด้วย 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการวิจยั     
1. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกบัความต้องการ

ของนักท่องเที่ยว กรณศีึกษา ตลาดนํา้ตล่ิงชัน กรงุเทพมหานคร 

2. เพ่ือเปรียบเทยีบแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา ตลาดนํ้าตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามลักษณะ

ประชากรศาสตร์   

 

3. ขอบเขตการวิจยั 

ขอบเขตด้านประชากรและพ้ืนที่ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือนักท่องเที่ยวที่มาตลาดนํา้ตล่ิงชัน 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

ในการศึกษาการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดนํา้ตล่ิงชัน ของท่องเที่ยวตลาดนํา้

ตล่ิงชันตามแนวคิดส่วนประสมการตลาด หรือ 4P's ของ ฟิลิปส ์คอทเลอร์ 

ผลิตภัณฑ ์(Product)  ราคา (Price) 

การจัดจาํหน่าย (Place)  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีทาํการวิจัยและเกบ็ข้อมูลในช่วงระหว่าง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 

ถงึเดือนกุมภาพันธ ์พ.ศ. 2558 

 

4. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ผู้วิจัยทาํการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง ให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดนํา้ตล่ิง

ชัน จาํนวน 102 ฉบับ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกข้อมูลเอง    

 

5.  การวิเคราะหข์อ้มูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยในคร้ังน้ีได้แยกการวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล

เบื้ องต้นได้แก่ค่าสถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในส่วนสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ 

T-test และ  F-test 
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6. สรุปผลการวิจยั 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่ เป็นเพศ

ชาย มีอายุ 20 – 35 ปี รายได้/เดือน ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ15,001 – 25,000 

บาท และส่วนมากประกอบ อาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกจิ มากที่สดุ 

ด้านผลิตภัณฑ ์ 

พบว่านักท่องเที่ยวมีความคิดเหน็โดยภาพรวมในระดับ มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สดุได้แก่ ท่านพึงพอใจกบัคุณภาพของสนิค้า เช่น ขนมไทย อาหารไทย 

อยู่ในระดับความคิดเหน็มากที่สดุ รองลงมาคือ ท่านพึงพอใจกบัคุณภาพของบริการ เช่น บริการ

นวดฝ่าเท้า ทวัร์ล่องเรือ อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สดุ คือร้านจาํหน่ายอาหารและ

เคร่ืองดื่ม มีความสะอาด อยู่ในระดับมาก   

ด้านราคา  

พบว่านักท่องเที่ยวมีความคิดเหน็โดยภาพรวมในระดับ มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดเท่ากนัได้แก่ ราคาของสินค้าและบริการถูกกว่าเม่ือเทยีบกับตลาด

นํา้อื่น ราคาของสนิค้าและบริการมีราคาคงที่ไม่ปรับตามเทศกาล และสามารถต่อรองราคาสนิค้า

ได้ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ราคาของสนิค้าและบริการถูกกว่าเม่ือเทยีบกบัตลาดนํา้อื่น อยู่

ในระดับมาก 

ด้านช่องทางการจาํหน่าย  

พบว่านักท่องเที่ยวมีความคิดเหน็โดยภาพรวมในระดับ มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สดุเท่ากนัได้แก่ ด้านการเดินทางมาตลาดนํา้ตล่ิงชันมีความสะดวก/ มี

ป้ายบอกทางชัดเจน และสภาพห้องนํา้-ห้องสขุา สะอาด อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อย

ที่สดุเท่ากนัได้แก่ สภาพห้องนํา้-ห้องสขุา เพียงพอต่อความต้องการ และสภาพห้องนํา้-ห้องสขุา 

สะดวกต่อการใช้งาน อยู่ในระดับมาก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  

พบว่านักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นโดยภาพรวมในระดับ มาก และเม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สดุคือ พ่อค้า/แม่ค้ามีการใช้เสยีงตะโกนเพ่ือดึงดูดความสนใจ 

อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ท่านพบเหน็การโฆษณาของตลาดนํา้ตล่ิงชัน อยู่ในระดับมาก และ

ข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดเท่ากันคือ พ่อค้า/แม่ค้ามีการแถมสนิค้าให้เม่ือซ้ือในปริมาณมาก อยู่ใน

ระดับมาก 
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7. การอภิปรายผล 

จากการวิจัย แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของนักท่องเที่ยว : กรณศีึกษา ตลาดนํา้ตล่ิงชัน ผู้วิจัยพบประเดน็ดังน้ี 

 

ด้านผลิตภัณฑ ์

พบว่านักท่องเที่ยว มีค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็น โดยรวมมาก อาจเน่ืองมาจากร้าน

จาํหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม มีจาํนวนเพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงมีคุณภาพ และความ

สะอาด อกีทั้งยังมีสนิค้าให้เลือกหลากหลายชนิด เช่น ขนมไทย อาหารไทย อาหารแห้ง อาหารสด 

ผลไม้ พันธุ์ไม้ ประกอบกับมีการบริการมากมาย เช่น นวดฝ่าเท้า ทัวร์ล่องเรือจึงทําให้

นักท่องเที่ยวมีความคิดเหน็ โดยรวมมาก 

ด้านราคา 

พบว่านักท่องเที่ยว มีค่าเฉล่ียระดับความคิดเหน็ โดยรวมมาก อาจเน่ืองมาจาก ราคาของ

สินค้าและบริการถูกกว่าเม่ือเทียบกับตลาดนํา้อื่น รวมถึงราคาของสินค้าและบริการมีความ

เหมาะสม และไม่ปรับราคาตามเทศกาล อีกทั้งยังสามารถต่อรองราคาสินค้าได้ จึงทาํให้

นักท่องเที่ยวมีความคิดเหน็ โดยรวมมาก 

ด้านช่องทางการจาํหน่าย 

พบว่านักท่องเที่ยว มีค่าเฉล่ียระดับความคิดเหน็ โดยรวมมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่าการเดินทางมายังตลาดนํา้ตล่ิงชันไม่สะดวกสบาย และป้ายบอกทางอาจไม่ชัดเจน รวมถึงมี

สถานที่จอดรถน้อย และสภาพห้องนํา้-ห้องสุขา ไม่สะดวกต่อการใช้งาน หรือเพียงพอต่อความ

ต้องการมากเท่าที่ควร จึงทาํให้ได้ค่าเฉล่ียน้อยที่สดุ 

ด้านการส่งเสริมการขาย 

พบว่านักท่องเที่ยว มีค่าเฉล่ียระดับความคิดเหน็ โดยรวมมาก อาจเน่ืองมาจากพ่อค้า/แม่ค้ามีการ

ใช้เสยีงตะโกนเพ่ือดึงดูดความสนใจ และมีสนิค้าให้ทดลองชิม รวมถึงมีการแถมสนิค้าให้เม่ือซ้ือ

ในปริมาณมาก จึงทาํให้นักท่องเที่ยวมีความคิดเหน็ โดยรวมมาก 

 

8. ขอ้เสนอแนะ 

 จากการศึกษาความคิดเหน็ของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดนํา้ตล่ิงชัน ทาํให้ทราบถึง

ความคิดเหน็ในภาพรวมและในด้านต่างๆ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังน้ี ดังน้ี 

ด้านผลิตภัณฑ ์

ด้านสนิค้า ควรสร้างสนิค้าที่มีความแปลกใหม่ และสามารถสร้างเอกลักษณใ์ห้แก่ตลาดนํา้

ได้รวมถึงไม่สามารถหาซ้ือได้จากตลาดนํา้อื่น ด้านบริการควรเพ่ิมโฮมสเตทหรือโรงแรมที่พัก 

เพ่ือที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้หลากหลาย และทั่วถงึมากย่ิงขึ้น 

 

1130



 

ด้านราคา 

ควรมีการตั้งราคาของสนิค้า และบริการให้เหมาะสมกบัช่วงสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สดุ 

ไม่ควรให้พ่อค้าหรือแม่ค้า ขึ้ นราคาในระดับที่แพงเกินไป การตั้งราคาควรมีมาตรฐานเดียวกัน 

และมุ่งสร้างภาพลักษณ์ในด้านสนิค้าที่มีราคาถูก และราคาสามารถยืดหยุ่นได้ เพ่ือเป็นการดึงดูด

นักท่องเที่ยวต่อไป 

ด้านช่องทางการจาํหน่าย 

ควรมีการเพ่ิมเส้นทางในการเดินทางมายังตลาดนํา้ตล่ิงชันให้มากย่ิงขึ้น เพ่ิมป้ายบอกทาง 

และสถานที่จอดรถ รวมถึงจัดพนักงานค่อยดูแลความสะอาดของสภาพห้องนํ้า-ห้องสุขา ให้

สะดวกต่อการใช้งาน และเพ่ิมห้องนํา้-ห้องสุขาให้เพียงพอต่อความต้องการ สุดท้ายอาจมีการ

จัดสรรพ้ืนที่สาํหรับที่ทิ้งขยะ ให้มากกว่าเดิม  

ด้านการส่งเสริมการขาย 

ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้มา

เที่ยวตลาดนํา้มากย่ิงขึ้น เช่น การลดแลกแจกแถม และการเพ่ิมสนิค้าเฉพาะฤดูกาล พร้อมทั้งจัด

โปรโมช่ันตามช่วงเวลาเทศกาลต่างๆ  

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยคร้ังต่อไป 
                จากการศึกษาความคิดเหน็ของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดนํา้ตล่ิงชัน ทาํให้ทราบว่า

ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่สาํคัญ ซ่ึงถือได้ว่าเป็นกลไกที่จะขับเคล่ือนและพัฒนา

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาที่ทนัสมัย ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก เพ่ือก่อให้เกดิประสทิธภิาพและ

ประสิทธิผล ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ในการทาํวิจัยคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาถึงความ

คิดเห็นของพ่อค้า/แม่ค้า เพ่ือสร้างความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว และทาํให้มีมุมมองในการพัฒนาที่แตกต่าง และกว้างขึ้น โดยอาจการสมัภาษณ์เป็นอกี 

1 เคร่ืองมือในการเกบ็รวมร่วมต่อไป 
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