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แนวทางการจั ด การเพื่ อ ความยั่ ง ยื น ทางการท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต่ อ ตลาดน�้ ำ ตลิ่ ง ชั น
กรุงเทพมหานคร
Sustainable Tourism Management Guidelines Affecting the Talingchan Floating Market, Bangkok
นายโกมล  เย็นเปี่ ยม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
บทคัดย่ อ
การวิ จ ัย เรื่ อ ง แนวทางการจัด การเพื่ อ ความยัง่ ยืน ทางการท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต่ อ ตลาดน�้ำ ตลิ่ ง ชัน
กรุ งเทพมหานคร มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อ (1) ศึ กษาลักษณะส่ วนบุ คคลที่ มีผลต่ อพฤติ กรรมของนักท่ อง
เที่ยวที่มีต่อตลาดน�้ำตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร (2)  ศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพ กิจกรรม
การท่องเที่ยว กิ จกรรมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน ที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวต่อ
ตลาดน�้ำตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร(3)  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการท่องเที่ยวกับความพึง
พอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวต่อตลาดน�้ำตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร (4)  ศึกษาความพึงพอใจโดยรวม
ที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวตลาดน�้ำตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร (5) ศึกษาแนวโน้ม
พฤติกรรมการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการแนะน�ำ / บอกต่อของนักท่องเที่ยวตลาดน�้ำตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร
(6)  เสนอแนะแนวทางการจัดการเพื่อความยัง่ ยืนทางการท่องเที่ยวต่อตลาดน�้ำตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร
การศึกษาครั้งนี้ใช้วธิ ีการศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณ  และเชิงคุณภาพ โดยมีกลุ่มคนที่ศึกษา  คือ นักท่องเที่ยว และ
กลุ่มเจ้าหน้าที่เขตตลิ่งชัน/ผูป้ ระกอบการในตลาดน�้ำตลิ่งชัน
ผลการวิจยั เชิ งปริ มาณพบว่า นักท่ องเที่ ยวส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง  มี อายุ 26-35 ปี มี ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท
ภูมิลำ� เนาอยู่ในกรุ งเทพมหานคร มีความคิดเห็ นต่อลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และกิ จกรรม
การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวที่ตลาดน�้ำตลิ่งชัน โดยรวมในระดับดี มีความถี่ในการท่องเที่ยว โดยเฉลี่ย
ประมาณ 2 ครั้ง/ 3 เดือน นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจที่ได้มาเที่ยวที่ตลาดน�้ำตลิ่งชันและมีแนวโน้มที่จะ
แนะน�ำ/บอกต่อเกี่ยวกับการได้มาท่องเที่ยวที่ตลาดน�้ำตลิ่งชัน
ผลการวิจยั เชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ พบว่า ตลาดน�้ำตลิ่งชันมีการจัดกิจกรรมอย่างยัง่ ยืน
ให้คนในชุมชนมีส่วนร่ วม ซึ่ งการด�ำเนิ นงานจัดท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ประชาคมตลาดน�้ำตลิ่งชันเป็ นหลัก
ในการท�ำ กิ จ กรรม ส่ ว นส� ำ นั ก งานเขตตลิ่ ง ชัน เป็ นหน่ ว ยงานที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม
ด้านการท่องเที่ยว
ค�ำส� ำคัญ: การจัดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน ตลาดน�้ำตลิ่งชัน
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Abstract
The research on Sustainable Tourism Management Guidelines Affecting the Talingchan
Floating Market in Bangkok has six purposes: (1) to study personal characteristics that affected tourist
behaviors at the Talingchan Floating Market; (2) study the physical environmental tourist activities and
sustainable tourism activities affecting overall tourist satisfaction at the Talingchan Floating Market;
(3) study relations between tourism behavior and overall tourist satisfaction at the Talingchan Floating
Market; (4) study the effects of overall satisfaction on tourism behavior in Talingchan Floating
Market; (5) study the tendency of tourism behavior affected by suggestions and at recommendations the
Talingchan Floating Market and (6) suggest Sustainable Tourism Management Guidelines for
Talingchan Floating Market, Bangkok. The research was based on both quantitative and qualitative
methods and samples were tourists and officials of the Talingchan District and entrepreneurs at the
Talingchan Floating Market.
Quantitative research results were found that most of the tourists were female aged 26-35 years
old, the level of education was a bachelor’s degree, and single. Their occupations were private company
employees, earning 10,001-20,000 baht a month, and they lived in Bangkok. Their opinions towards
the physical environment and tourist activities at the Talingchan Floating Market were good overall. On
average, the tourist frequented the area 2 times every 3 months. The tourists were satisfied with visiting
Talingchan Floating Market and they had a tendency of making suggestions and recommending other
tourists to visit the Talingchan Floating Market.
Qualitative research results from interviews found that the Talingchan Floating Market
organized sustainable activities and encouraged participation of people in the community. The
Talingchan Floating Market community was the main organizer, while the Talingchan District Office
provided tourism support and promotion.
Keywords: tourism management, sustainable tourism, Talingchan floating market
บทน�ำ

ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ น่ า สนใจประเทศหนึ่ ง เพราะประเทศไทยมี
ความหลากหลายของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วซึ่ งมี ท้ ัง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางศิ ล ปวัฒ นธรรม แหล่ ง ธรรมชาติ
ตลอดจนกิ ริยามารยาท อัธยาศัยไมตรี ที่ดีของคนไทยซึ่ งเป็ นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว อีกทั้งรัฐบาล
ก็มี น โยบายส่ ง เสริ มการท่ องเที่ ยวอย่างต่ อ เนื่ อ งตั้งแต่ อ ดี ต จนถึ งปั จ จุ บ นั อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ยว
จึงเป็ นแหล่งที่มาของเงินตราทั้งภายในและภายนอกประเทศ นอกจากเป็ นที่มาของเงินตราแล้ว ยังเป็ น
การสร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้สู่ ชุมชน นับเป็ นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ  และเป็ นการสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคนในชุมชนกับนักท่องเที่ยว
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ในปี ๆหนึ่ ง ประเทศไทยมีรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวเป็ นจ�ำนวนมาก(ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย, 2014)
บรรดาแหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรมประเพณี ที่แสดงถึงลักษณะของวัฒนธรรมความเป็ นอยู่
และวิถีชีวิตแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยที่นกั ท่องเที่ยวส่ วนใหญ่นิยมที่จะเดินทางไปเที่ยว เช่น แหล่ง
ท่องเที่ ยวทางวัฒนธรรมโบราณสถาน แหล่งท่ องเที่ ยวทางทะเล เกาะ และหมู่เกาะ แหล่งท่ องเที่ ยว
ทางแม่น้ ำ � ล�ำคลอง/วิถีชีวติ ชาวบ้าน   
แหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตความเป็ นอยูท่ ่ีมีอย่างหลากหลาย
ในประเทศไทยนั้น จะเห็นได้วา่ แหล่งท่องเที่ยวทางแม่น้ ำ � ล�ำคลอง/วิถีชีวิตชาวบ้าน ถือได้วา่ เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ ยวในอี กรู ปแบบหนึ่ ง ที่ แสดงให้เห็ นถึ งการด�ำรงชี วิตที่ เป็ นเอกลักษณ์ ของชุ มชนท้องถิ่ นที่ ไม่
เหมือนใคร  ท�ำให้เป็ นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  โดยเฉพาะการท่องเที่ยว
ตลาดน�้ำจัดได้ว่าเป็ นรู ปแบบหนึ่ ง ที่ได้รับความนิ ยมมากขึ้น เพราะท�ำให้นกั ท่องเที่ยวได้พบกับวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมดั้งเดิ มของชุ มชนที่อยู่ริมน�้ำ  ตลาดน�้ำหลายแห่ งได้สูญหายไปพร้อมกับการพัฒนาเมือง
เนื่องจากการคมนาคมที่มีความสะดวก เช่น การสร้างถนนที่เข้าถึงชุมชนตลาดน�้ำ  ท�ำให้วถิ ีชีวติ ริ มน�้ำเดิม
ต้องเปลี่ยนแปลงไป เป็ นต้น แต่ตลาดน�้ำบางแห่งได้มีการพยายามรวมตัวกันของคนในชุมชนที่จะอนุรักษ์
วิถีชีวิตให้เหมือนเดิม จึงได้พยายามสร้างตลาดน�้ำขึ้นมาอีกครั้ง จึงท�ำให้ตลาดน�้ำเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ ง
ของนักท่องเที่ยวเพราะมีความสะดวกและไม่ตอ้ งใช้เวลานานในการท่องเที่ยวสามารถไปเช้า-เย็นกลับ
เมื่อกล่าวถึงตลาดน�้ำที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่ งหนึ่ งที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวนั้น
จะพบว่า ตลาดน�้ำตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร ตลาดน�้ำใจกลางเมืองกรุ งหรื อที่คนทัว่ ไปคุน้ เคยเรี ยกกัน
ติดปากว่า “คลองชักพระ” เป็ นตลาดน�้ำที่ยงั คงรักษาเอกลักษณ์ วิถีชีวติ ของคนไทยแบบดัง่ เดิม อยูบ่ ริ เวณ
หน้าส�ำนักงานเขตตลิ่งชันเป็ นตลาดน�้ำที่ยงั คงวิถีชีวิตความเป็ นชาวสวนริ มคลองมีความสวยสดงดงาม
มีอากาศบริ สุทธิ์   ราวกับได้ยอ้ นยุคกลับไปสู่ สังคมในอดีตที่มลพิษยังไม่กา้ วล�้ำข้ามเส้นแบ่งมารบกวน
ภาพโดยรวมของสถานที่แห่ งนี้ เป็ นตลาดกึ่งชนบท ที่ผสมผสานวิถีชีวิตริ มน�้ำของชาวบ้านกับธรรมชาติ
เอาไว้ดว้ ยกันอย่างลงตัว
ในปั จจุบนั ตลาดน�้ำตลิ่งชัน แม้จะเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเหล่านักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็ น
อย่างมาก แต่ก็ยงั ไม่สามารถครอบคลุมได้อย่างทัว่ ถึง เนื่ องด้วยพฤติกรรมส่ วนบุคคล กิ จกรรมภายใน
ตลาดน�้ำบางส่ วน และ ความพึงพอใจในหลายปั จจัย ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของแนวโน้มในการมาของนักท่อง
เที่ยวนั้นไม่มน่ั คง
ผูว้ ิจยั มี ความสนใจที่ จะศึ กษาแนวทางการจัดการเพื่อความยัง่ ยืนทางการท่ องเที่ ยวต่ อตลาด
น�้ำตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร ว่าจะสามารถจัดการให้เกิ ดความยัง่ ยืนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมหรื อไม่
อีกทั้งเพื่อให้ทราบถึงลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพ กิ จกรรมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนด้านต่างๆ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ความพึงพอใจ และแนวโน้มพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวของตลาดน�้ำตลิ่งชัน
กรุ งเทพมหานคร ต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมของนัก ท่ อ งเที่ ย วต่ อ ตลาดน�้ำ ตลิ่ ง ชัน
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพ กิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืน ที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวต่อตลาดน�้ำตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการท่องเที่ยวกับความพึงพอใจโดยรวมของนักท่อง
เที่ยวต่อตลาดน�้ำตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร
4. เพื่อศึ กษาความพึงพอใจโดยรวมที่ มีผลต่ อแนวโน้มพฤติ กรรมของนักท่ องเที่ ยวตลาดน�้ำ
ตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร
5. เพื่อศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการแนะน�ำ  / บอกต่อของนักท่องเที่ยว
ตลาดน�้ำตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร
6. เพื่ อ หาแนวทางการจั ด การเพื่ อ ความยั่ง ยื น ทางการท่ อ งเที่ ย วต่ อ ตลาดน�้ ำตลิ่ ง ชั น
กรุ งเทพมหานคร
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1  ลักษณะส่ วนบุคคล  ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพ  อาชีพ  รายได้
ต่อเดือน   ภูมิลำ� เนาที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ตลาดน�้ำตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร  
สมมติฐานที่ 2  ลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ( ประกอบด้วยความสะดวกในการเดินทาง
สถานที่จอดรถทัศนี ยภาพ  ความปลอดภัย  ความสะอาด / ความเป็ นระเบียบโซนพื้นที่คา้ ขายห้องน�้ำ  )
กิจกรรมการท่องเที่ยว (ประกอบด้วยความหลากหลายของสิ นค้า ล่องเรื อชมธรรมชาติ ชมศิลปวัฒนธรรม
วิถีชีวิตชาวบ้าน)กิ จกรรมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนมีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวต่อ
ตลาดน�้ำตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร
สมมติ ฐานที่ 3 ความพึงพอใจโดยรวมมี ความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการท่องเที่ ยวที่ ตลาดน�้ำ
ตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 4 ความพึงพอใจโดยรวมมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ตลาดน�้ำ
ตลิ่งชัน  กรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 5  แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวมีผลต่อการแนะน�ำ  / บอกต่อของนักท่องเที่ยว
ที่ตลาดน�้ำตลิ่งชันกรุ งเทพมหานคร
วิธีดำ� เนินการวิจยั
1.ประชากรและกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั เชิงปริ มาณครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวตลาดน�้ำตลิ่งชัน
กรุ งเทพมหานครได้กำ� หนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตรกรณี ไม่ทราบประชากรที่แน่ นอน (กัลยา วานิ ชย์
บัญชา, 2545: 27)ที่ระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ±5 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักที่ใช้ในการวิจยั เชิ งคุณภาพ
ครั้งนี้คือ (1) เจ้าหน้าที่เขตตลิ่งชัน จ�ำนวน 3 คน (2) ผูป้ ระกอบการ จ�ำนวน 3 คน
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2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
2.1 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ก ารเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณคื อ แบบสอบถามโดยลัก ษณะของ
แบบสอบถามประกอบด้วย 8 ส่ วน โดยมีลกั ษณะค�ำถามเป็ นแบบ Semantic Differential Scale มี 5 ระดับ
จ�ำนวน 7 ส่ วน และเป็ นแบบสอบถามชนิดปลายเปิ ด ให้เติมค�ำในช่องว่าง จ�ำนวน 1 ส่ วน
2.2 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ ได้แ ก่ การสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก (In–Depth
Interview) กับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก 2 กลุ่ม คือ เจ้าหน้าเขตตลิ่งชัน และผูป้ ระกอบการ
3.การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ
3.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้สถิติ 2 ประเภท ดังนี้
3.1.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) (สถิติพ้ืนฐาน) เพื่ออธิ บายลักษณะของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต�่ำสุ ด ค่าสูงสุ ด
3.1.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential  Statistic) เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า t-testใช้เ
ปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม ใช้ค่าF-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One- Way ANOVA) ใช้เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากรที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม
ใช้ค่าการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เป็ นการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
2 ตัวหรื อมากกว่า และใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) ใช้เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง  2 ตัวแปรที่เป็ นอิสระกัน
3.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
น�ำ ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพคื อ แบบสั ม ภาษณ์ ไ ปสั ม ภาษณ์ ก ับ กลุ่ ม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก แล้วน�ำข้อมูลทั้งหมดมาท�ำการถอดค�ำสัมภาษณ์แล้วจึงน�ำมาวิเคราะห์ขอ้ มูล
สรุปผลการวิจยั
1. สรุ ปผลการวิจยั เชิงปริ มาณ
1.1 ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลของผูต้ อบแบบสอบถามซึ่ ง เป็ นนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ต ลาดน�้ำ
ตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 26-35 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี สถานภาพ
โสด อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ภูมิลำ� เนาอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร  
ดังตารา งที่ 1
ตารางที่ 1 ลักษณะส่ วนบุคคล
ลักษณะส่ วนบุคคล
จ�ำนวน (n = 400)
ร้ อยละ
55.00
113
1. เพศหญิง
28.20
189
2. อายุ 26 – 35 ปี
47.20
192
3. ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
48.00
144
4. สถานภาพโสด
36.00
151
5. อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน
37.80
266
6. รายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท
66.50
7. ภูมิลำ� เนากรุ งเทพ 220
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1.2 ลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพของตลาดน�้ำตลิ่งชันพบว่านักท่องเที่ยวที่ตลาดน�้ำตลิ่งชัน
กรุ งเทพมหานคร มีความคิดเห็นต่อลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพของตลาดน�้ำตลิ่งชันอยูใ่ นระดับดี
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อลักษณะสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของนักท่องเที่ยวที่ตลาดน�้ำตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร
ลักษณะสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ

X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

อันดับ

1. ความสะดวกในการเดินทาง
3.52
.94
ดี
3
2. สถานที่จอดรถ
3.19
.92
ปานกลาง
7
3. ทัศนียภาพ
3.54
.93
ดี
2
4. ความปลอดภัยในชีวติ /ทรัพย์สิน
3.56
.78
ดี
1
5. ความสะอาด/ความเป็ นระเบียบ ของตลาดน�้ำ 3.41
.97
ดี
5
6. โซนพื้นที่คา้ ขาย
3.49
.84
ดี
4
7. ห้องน�้ำ 
3.26
.97
ปานกลาง
6
ความคิดเห็นลักษณะสภาพแวดล้ อม
3.42
.62
ดี
ทางกายภาพโดยรวม
1.3 กิ จกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่ตลาดน�้ำตลิ่งชันกรุ งเทพมหานครพบว่า นักท่อง
เที่ยวที่ตลาดน�้ำตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร    มีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ตลาดน�้ำตลิ่งชัน  อยู่
ในระดับดี ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
ตลาดน�้ำตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร
ลักษณะสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ

X

S.D. ระดับความคิดเห็น อันดับ

1. ด้านความหลากหลายของสิ นค้า
  1.1 ร้านอาหาร/เครื่ องดื่ม/ขนม
     - รสชาติของอาหารที่จำ� หน่าย
     - คุณค่าทางโภชนาการของเมนูอาหาร
    - ความสะอาดของร้านค้าและคุณภาพของอาหาร
     - ความหลากหลายของร้าน/เมนูอาหาร
     - ความคุม้ ค่าของราคา

3.75
3.68
3.57
3.70
3.60

.81
.75
.68
.84
.80

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

1
3
4
2
5

ร้านอาหาร/เครื่ องดื่ม/ขนมโดยรวม

3.66

.60

ดี

-
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
ตลาดน�้ำตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร (ต่อ)
  1.2 สิ นค้าช็อปปิ้ ง/ของที่ระลึก
     1.2.1  ความน่าสนใจในสิ นค้า
     1.2.2  คุณค่าของสิ นค้า
     1.2.3  คุณภาพของของที่ระลึก

3.40
3.39
3.29

.90
.88
.87

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

1
2
3

3.63
3.46
3.51

3.63
3.46
3.51

ดี
ดี
ดี

1
3
2

3.74
3.72
3.62
3.66

.83
.82
.82
.81

ดี
ดี
ดี
ดี

1
2
4
3

3. ด้านชมศิลปวัฒนธรรม/วิถีชีวติ ชาวบ้าน
     3.1 การได้แวะไหว้พระที่วดั ตลิ่งชัน
     3.2 การแสดงดนตรี ไทย/นาฎศิลป์ ไทย
     3.3 วิถีชีวติ ความดัง่ เดิมของการค้าขาย/การแต่งกาย

3.84
3.78
3.50

.79
.97
.99

ดี
ดี
ดี

1
2
3

ด้ านชมศิลปวัฒนธรรม/วิถชี ีวติ ชาวบ้ านโดยรวม

3.70

.76

ดี

-

กิจกรรมการท่ องเทีย่ วทีต่ ลาดน�ำ้ ตลิง่ ชันโดยรวม

3.60

.56

ดี

-

สิ นค้าช็อปปิ้ ง/ของที่ระลึกโดยรวม
  1.3 ผลไม้ตามฤดูกาล
     1.3.1  คุณภาพ/คุณค่า
     1.3.2 ความคุม้ ค่าของราคาผลไม้
     1.3.3 ความหลากหลายของผลไม้
ผลไม้ตามฤดูกาลโดยรวม
ด้านความหลากหลายของสิ นค้าโดยรวม
2. ด้านล่องเรื อชมธรรมชาติ
     2.1 ทัศนียภาพสองฝั่งของคลองตลิ่งชัน
     2.2 การชมวิถีชีวติ ชาวบ้าน
     2.3 ความปลอดภัยจากการล่องเรื อ
2.4 ความคุม้ ค่ากับเงินที่จ่ายในการล่องเรื อ
ด้านล่องเรื อชมธรรมชาติโดยรวม

1.4 กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในตลาดน�้ำตลิ่งชันกรุ งเทพมหานครพบว่า นักท่องเที่ยวที่
ตลาดน�้ำตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร  มีความต้องการกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน อยูใ่ นระดับต้องการ
(ระดับความต้องการมี 5 ระดับ คือ ไม่ตอ้ งการเลย ไม่ตอ้ งการ เฉยๆ ต้องการ ต้องการมาก) ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ ยืนที่ตลาดน�้ำตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร
ระดับความ
อันดับ
กิจกรรมการท่ องเทีย่ วอย่ างยัง่ ยืน
X S.D.
ต้ องการ
1. ด้านวัฒนธรรม
1
ต้องการ
3.55 95
   1.1 จัดกิจกรรมตามประเพณี ของไทย เช่น งานลอยกระทง
2
3.52 .93 ต้องการ
   1.2 มีการแสดงศิลปะพื้นบ้านและเปิ ดเพลงย้อนยุค
3
  1.3 การพัฒนาทางสังคมและมนุ ษย์อนั เป็ นผลเกี่ ยวเนื่ องกับ 3.46 .93 ต้องการ
วัฒนธรรม
ด้ านวัฒนธรรมโดยรวม

3.79

.77

ต้ องการ

-

3.76
2. ด้านสิ่ งแวดล้อม
   2.1 การมีส่วนร่ วมรณรงค์รักษาความสะอาด ความเป็ นระเบียบ
3.64
ของตลาดน�้ำตลิ่งชัน
  2.2 กิ จกรรมการบ�ำเพ็ญประโยชน์อาสาสมัคร เช่ น ขุดลอก
3.80
คลอง ปลูกต้นไม้ ริ มคลอง
   2.3 กิ จ กรรมทิ้ ง ขยะในถัง ขยะที่ จ ัด ให้โ ดยไม่ ทิ้ ง ลงแม่ น้ �ำ
ล�ำคลอง

.88
.90

ต้องการ
ต้องการ

2
3

.90

ต้องการ

1

3.74

.80

ต้ องการ

-

3.55
3.52

95
.93

ต้องการ
ต้องการ

1
2

3.46

.93

ต้องการ

3

3.51

.84

ต้ องการ

-

4. ด้านชุมชน
    4.1 การรณรงค์ให้ชุมชน (พ่อค้า แม่คา้ ) แต่งกายพื้นบ้าน
    4.2 อัธยาศัยไมตรี อนั ดีงามของคนในชุมชน
    4.3 การคงความดังเดิมของบ้านเรื อนในชุมชนที่อยูใ่ กล้เคียง

3.70

.94

ต้องการ

3

3.91
3.83

.87
.89

ต้องการ
ต้องการ

1
2

ด้ านชุมชนโดยรวม

3.82

.80

ต้ องการ

-

กิจกรรมการท่ องเทีย่ วอย่ างยัง่ ยืนโดยรวม

3.71

.70

ต้ องการ

ด้ านสิ่ งแวดล้ อมโดยรวม
3. ด้านเศรษฐกิจ
   3.1 สิ นค้า/ของที่ระลึกที่เกิดจากหัตถกรรมท้องถิ่น
    3.2 สาธิ ต การปรุ งอาหารท้อ งถิ่ น โดยให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
มีส่วนร่ วม
   3.3 การสาธิ ตการแปรรู ปผลไม้ เช่น วุน้ มะพร้าว ผลไม้ตาก
แห้ง
ด้ านเศรษฐกิจโดยรวม

78

วารสารการบริการและการท่ องเทีย่ วไทย

ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558)

1.5 พฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ตลาดน�้ำตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร พบว่า นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่
มีความถี่ในการท่องเที่ยวต�่ำสุ ด1 ครั้ง /3 เดือน สู งสุ ด 5 ครั้ง/3 เดือนโดยเฉลี่ยประมาณ 2 ครั้ง/ 3 เดือน
และมีมูลค่าในการซื้ อสิ นค้า ต�่ำกว่าหรื อเท่ากับ 500 บาท และมีเหตุจูงใจที่มาท่องเที่ยวตลาดน�้ำตลิ่งชัน
เพื่อมาซื้ออาหาร ขนม/อาหารว่าง ผลไม้  
1.6 ความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวต่อตลาดน�้ำตลิ่งชันกรุ งเทพมหานคร พบว่านักท่อง
เที่ยวที่ตลาดน�้ำตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร  มีความพึงพอใจโดยรวมต่อตลาดน�้ำตลิ่งชันอยู่ในระดับพึง
พอใจ (ระดับความพึงพอใจมี 5 ระดับ คือ ไม่พึงพอใจอย่างมาก ไม่พึงพอใจ เฉยๆ พึงพอใจ  พึงพอใจมาก)
โดยมีความพึงพอใจโดยรวมเรี ยงตามล�ำดับดังนี้ ในเรื่ องการมาท่องเที่ยวที่ตลาดน�้ำตลิ่งชันเป็ นการตัดสิ น
ใจที่ ถูกต้องเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ เรื่ องความพอใจโดยรวมต่อการท่องเที่ ยวที่ ตลาดน�้ำตลิ่ งชัน
เป็ นอันดับ 2 และเรื่ องเมื่อพิจารณาโดยรวมทุกสิ่ งแล้วมีความสุ ขกับการท่องเที่ยวที่ตลาดน�้ำตลิ่งชันเป็ น
อันดับสุ ดท้าย
1.7 แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ตลาดน�้ำตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานครพบว่า นักท่องเที่ยว
ที่ตลาดน�้ำตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร  มีแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน�้ำตลิ่งชัน อยูใ่ นระดับดี
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน�้ำตลิ่งชัน อยูใ่ นระดับดี
ทุกข้อ  โดยมีแนวโน้มพฤติกรรมเรี ยงตามล�ำดับดังนี้   ในเรื่ องถ้าจะท่องเที่ยวตลาดน�้ำอีก จะเลือกมาท่อง
เที่ยวที่ตลาดน�้ำตลิ่งชัน เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ เรื่ องมีแนวโน้มจะท่องเที่ยวที่ตลาดน�้ำตลิ่งขันอีกใน
คราวหน้า เป็ นอันดับ 2 และเรื่ องโอกาสที่จะเลือกมาตลาดน�้ำตลิ่งชันเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแห่ งแรกก่อน
สถานที่ท่องเที่ยวอื่น เป็ นอันดับสุ ดท้าย
1.8  การแนะน�ำ/บอกต่อของนักท่องเที่ยวที่ตลาดน�้ำตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานครพบว่า นักท่องเที่ยว
ที่ตลาดน�้ำตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร  มีการแนะน�ำ/บอกต่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตลาดน�้ำตลิ่งชัน  อยูใ่ น
ระดับสู ง โดยมีการแนะน�ำ/บอกต่อเรี ยงตามล�ำดับดังนี้   ในเรื่ องจะบอกเล่าสิ่ งที่ดีเกี่ยวกับตลาดน�้ำตลิ่งชัน
ให้กบั บุคคลที่ รู้จกั เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ เรื่ องโอกาสที่ จะบอกต่อเกี่ ยวกับตลาดน�้ำตลิ่ งชันให้
กับบุคคลที่รู้จกั เป็ นอันดับ 2 และเรื่ องจะแนะน�ำบุคคลอื่นๆ ที่รู้จกั ให้เลือกท่องเที่ยวที่ตลาดน�้ำตลิ่งชัน
เป็ นอันดับสุ ดท้าย
2. การทดสอบสมมติฐาน
1. นักท่องเที่ ยวที่ มี อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ต่อเดื อน และภูมิลำ� เนา ที่ แตกต่างกัน
มี พฤติ กรรมการท่องเที่ ยวที่ ตลาดน�้ำตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร ด้านความถี่ในการท่องเที่ ยว (ครั้ ง / 3
เดือน) แตกต่างกัน ส่ วนนักท่องเที่ยวที่มี เพศ และสถานภาพในครอบครัว ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การท่ อ งเที่ ย วที่ ต ลาดน�้ำ ตลิ่ ง ชัน กรุ ง เทพมหานคร ด้า นความถี่ ใ นการท่ อ งเที่ ย ว (ครั้ ง / 3 เดื อ น)
ไม่แตกต่างกัน
2. ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ คูณของตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจโดยรวม
ของนักท่องเที่ยวต่อตลาดน�้ำตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานครได้แก่ กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนด้านชุมชน
ลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพ กิ จกรรมการท่องเที่ ยวด้านความหลากหลายของสิ นค้า กิ จกรรม
การท่องเที่ยวด้านล่องเรื อชมธรรมชาติ และกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านชมศิลปวัฒนธรรม/วิถีชีวติ ชาวบ้าน
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มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวม
3. ผลทดสอบสมมติ ฐานด้วยสถิติค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สัน (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) พบว่าความพึงพอใจโดยรวมในภาพรวมกับพฤติกรรมการท่อง
เที่ยวที่ตลาดน�้ำตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร ด้านความถี่ในการท่องเที่ยว (ครั้ง/3 เดือน) มีความสัมพันธ์กนั
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต�่ำ ในทิศทางเดียวกัน
4. ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ คูณของตัวแปรที่สามารถพยากรณ์แนวโน้มพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวที่ตลาดน�้ำตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานครได้แก่ความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเที่ยวที่ตลาดน�้ำ
ตลิ่งชัน มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยว
5. ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิ งพหุ คูณของตัวแปรที่ สามารถพยากรณ์ การแนะน�ำ/บอกต่อ
ของนักท่องเที่ยวที่ตลาดน�้ำตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานครได้แก่ แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ตลาดน�้ำ
ตลิ่งชัน มีผลต่อการแนะน�ำ/บอกต่อ
3. สรุปผลการวิจยั เชิงคุณภาพ
การสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในเรื่ องแนวทางการจัดการเพื่อความยัง่ ยืนทางการท่องเที่ยว
ต่อตลาดน�้ำตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร  พอสรุ ปได้เป็ นด้านดังต่อไปนี้  คือ
1. ด้านวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเทศกาลของไทย อย่างสม�่ำเสมอซึ่งท�ำงาน
ร่ วมกันกับหลายภาคส่ วน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั 3 ส่ วน ก็คือบ้าน วัด โรงเรี ยน (บวร.) จะท�ำ
ช่วงเทศกาลวันสารทไทย วันแรม 15 ค�่ำ  เดือน 10 ซึ่ งตรงกับเดือนกันยายนจัดพื้นที่ในสภาวัฒนธรรม
ส�ำหรั บสาธิ ตการท�ำขนมกระยาสารท เป็ นขนมโบราณส่ งเสริ มประเพณี ดา้ นวัฒนธรรมในพื้นที่ เช่ น
ประเพณี ชกั พระ สงกรานต์ ถวายเทียนพรรษา 9 วัดทางน�้ำ ซึ่งท�ำเป็ นประจ�ำต่อเนื่องทุกปี เป็ นการปลูกจิต
ส�ำนึกของคนในชุมชน
2. ด้านสิ่ งแวดล้อม ดูแลเรื่ องขยะในโป๊ ะแพ ไม่ให้มีการทิ้งลงคลองประชาคมตลาดน�้ำตลิ่งชันมี
การร่ วมกับส�ำนักงานเขตปรับปรุ งภูมิทศั น์เพื่อปลูกผักสวนครัว ให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวภูมิทศั น์สำ� หรับ
แหล่งเรี ยนรู ้มีการอนุรักษ์พนั ธุ์สตั ว์น้ ำ � ท�ำเป็ นกฎหมายประมง ตั้งแต่ปี 2542 จึงเป็ นแหล่งอาศัยของพันธุ์
สัตว์น้ ำ� หลากหลายชนิ ด ให้นกั ท่องเที่ยวได้ชม มีการตรวจค่าออกซิ เจนของน�้ำทุก 6 เดือน ท�ำให้น้ ำ� ใน
คลองค่อนข้างสะอาด
3. ด้านเศรษฐกิจ สามารถช่วยส่ งเสริ มให้คนในชุมชนที่เป็ นผูป้ ระกอบการมีรายได้เพิม่ ขึ้น
4. ด้านชุมชนมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้คนในชุมชน และผูป้ ระกอบการมามีส่วนร่ วมสร้างกิจกรรม
ด้วยกันเป็ นการผูกมิตรไมตรี แก่กนั ภายในชุมชน
อภิปรายผล
1. นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี อ ายุอ าชี พ ระดับ การศึ ก ษารายได้ต่ อ เดื อ นภู มิ ล ำ� เนาแตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ตลาดน�้ำตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร ด้านความถี่ในการท่องเที่ยว ซึ่ งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2539: 112) ที่กล่าวว่า อายุเป็ นปั จจัยที่ทำ� ให้คนมีความแตก
ต่างกันในเรื่ องของความคิดและพฤติกรรมและยังสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ(สมาภรณ์ คงเจริ ญกาย,
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2548)ได้วิจยั เรื่ องพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูเ้ ข้ามาท่องเที่ยวที่มีผลต่อการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืนใน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุดา้ นระดับการศึกษา ด้านอาชีพมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ(กมลรัตน์ โถวสกุล,
2550) ได้วิจยั เรื่ อง การรับรู ้เครื่ องมือการสื่ อสารทางการตลาดที่มีผลต่อการท่องเที่ยวในตลาดน�้ำอัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า อาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยว (ด้านจ�ำนวนครั้งที่มาเที่ยว) แตก
ต่างกันยังสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ (สิ ริอร ทองมัง่ ,2547) ที่ศึกษาเรื่ องทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการท่องเที่ยวเกาะพะงัน จ.สุ ราษฎร์ธานี   ที่พบว่า
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมด้านจ�ำนวนครั้งที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะพะงัน
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ (ปณิ ศา ลัญชานนท์, 2548:113) ที่กล่าวว่า โดยทัว่ ไปนักการ
ตลาดจะสนใจผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้สูง แต่อย่างไรก็ตามผูท้ ี่มีรายได้ปานกลางและมีรายได้ต่ำ� จะเป็ นตลาดที่
มีขนาดใหญ่กว่า สิ นค้าและบริ การที่นิยมใช้แบ่งส่ วนตลาดตามรายได้ ได้แก่ บ้าน รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ
เสื้ อผ้า เครื่ องส�ำอางและการท่องเที่ยว
2. ลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพ กิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวต่อตลาดน�้ำตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร โดยนักท่องเที่ยวที่
มีความพึงพอใจโดยรวมดังนี้ (1) กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนด้านชุมชน (2) ลักษณะสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ (3) กิจกรรมการท่องเที่ยวด้านความหลากหลายของสิ นค้า, ด้านล่องเรื อชมธรรมชาติ และ
ด้านชมศิลปวัฒนธรรม/วิถีชีวติ ชาวบ้าน เนื่องจากการเดินทางสะดวก ทัศนียภาพที่สวยงาม ท�ำให้นกั ท่อง
เที่ยวเลือกที่จะมาตลาดน�้ำ อีกทั้งยังได้มารับประทานอาหาร และซื้อสิ นค้าที่พอ่ ค้าแม่คา้ น�ำมาขายในตลาด
น�้ำ  จึงท�ำให้เกิดความพึงพอใจโดยรวม ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ (วิรุฬ พรรณเทวี, 2542:111)ที่กล่าว
ว่าความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยูก่ บั แต่ละบุคคลว่าจะมีความ
คาดหมายกับสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรื อมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมี
ความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรื อไม่พึงพอใจเป็ นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบ
สนองตามที่คาดหวังไว้ท้ งั นี้ข้ ึนอยูก่ บั สิ่ งที่ต้ งั ใจไว้วา่ จะมีมากหรื อน้อยยังสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการ
การท่องเที่ยวชุมชนตลาดน�้ำอย่างยัง่ ยืนของ(บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา, 2548: 5)ที่กล่าวว่าปั จจุบนั ได้มีการ
ปลุกกระแสการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม นอกเหนือ
จากการมุ่งหารายได้ทางเศรษฐกิจเท่านั้น ผูท้ ี่เกี่ยวข้องจะต้องมีความตระหนักถึงการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
(Sustainable Tourism)  นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับแนวคิดของ(เพชรศรี นนท์ศิริ, 2550)ที่กล่าวว่าการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนหมายถึงการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผูท้ ี่เป็ น
เจ้าของท้องถิ่นในปั จจุบนั   โดยมีการปกป้ องและสงวนรักษาโอกาสต่าง ๆ  ของอนุชนรุ่ นหลังการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนมีความจ�ำเป็ นต่อการรักษาความสมดุลของทรัพยากรการท่องเที่ยว ซึ่ งมีความ
ส�ำคัญและมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อชุมชน ซึ่ ง (นพดล ภาคพรต, 2548: 167) ได้จำ� กัดความว่า เป็ นการ
ก�ำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว รวมทั้งปั จจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวเพื่อตอบสนอง ความจ�ำเป็ นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุ นทรี ยภาพแก่สมาชิกของ
สังคมในปั จจุบนั และอนาคต โดยใช้ทรัพยากรอันทรงคุณค่าอย่างชาญฉลาด สามารถรักษาเอกลักษณ์ของ
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ธรรมชาติและวัฒนธรรมไว้นานที่สุด เกิดผลกระทบน้อยที่สุด และใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป
3. ความพึ ง พอใจโดยรวมมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วที่ ต ลาดน�้ำตลิ่ ง ชัน
กรุ งเทพมหานครในด้านความถี่ ในการท่องเที่ ยว (ครั้ ง/3 เดื อน)พบว่ามี ความสัมพันธ์ในระดับต�่ำ  ใน
ทิศทางเดียวกัน นักท่องเที่ยวนั้นมีความพึงพอใจกับราคาสิ นค้าและอาหารที่ไม่แพงจึงมีความคุม้ ค่าที่มา
จับจ่ายใช้สอยซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ(กาญจนา  อรุ ณสุ ขรุ จี, 2546) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจของ
มนุ ษย์เป็ นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็ นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็ นรู ปร่ างได้ยงั สอดคล้อง
แนวคิดของ (Dubrin, 1998: 228-230) ที่กล่าวถึง ความพึงพอใจไว้ดงั นี้ ความพึงพอใจถูกพิจารณาว่าเป็ น
ความคาดหวังต�่ำสุ ด ถ้าความโดดเด่นกว่าความคาดหวังขั้นต�่ำนัน่ เรี ยกว่า ความยินดี (Delight) ซึ่งสามารถ
แบ่งระดับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคออกเป็ น 4 ระดับ คือระดับที่ 1 ความพึงพอใจขั้นพื้นฐานระดับที่ 2  
ความพึงพอใจที่ได้รับตามความระดับที่ 3 ความพึงพอใจพิเศษ  ระดับที่ 4 ความปิ ติยนิ ดีความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว คือ การรับรู ้ของนักท่องเที่ยวแต่ละคนที่มีต่อบริ การที่ได้รับซึ่ งสอดคล้องกับความคาดหวัง
ความพึงพอใจนั้นเป็ นเรื่ องของแต่ละบุคคลที่มีระดับของความคาดหวังที่ต่างกันหากสิ่ งที่ได้รับเท่ากันกับ
สิ่ งที่คาดหวัง ความพึงพอใจจึงจะเกิดขึ้น หากบริ การที่ได้รับจริ งเกินกว่าสิ่ งที่คาดหวังไว้ นักท่องเที่ยวจะ
เรี ยนรู ้ถึงความประทับใจจากบริ การ แต่ถา้ การบริ การที่ได้รับต�่ำกว่าในระดับที่คาดหวังไว้ ย่อมท�ำให้เกิด
ประสบการณ์ที่ไม่พึงพอใจต่อบริ การนั้นอีก
4. ความพึงพอใจโดยรวมมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรม และแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวมีผล
ต่อการแนะน�ำ/บอกต่อของนักท่องเที่ยวที่ตลาดน�้ำตลิ่งชัน  กรุ งเทพมหานคร นักท่องเที่ยวทัว่ ไปเมื่อเกิด
ความพึงพอใจในแหล่งท่องเที่ยว ความสวยงามของทัศนียภาพ ความสะดวกสบาย  ก็จะท�ำให้มีแนวโน้มที่
จะกลับท่องเที่ยวซ�้ำ ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั (กมลรัตน์ โถวสกุล, 2550) ได้วจิ ยั เรื่ อง การรับรู ้เครื่ องมือ
การสื่ อสารทางการตลาดที่มีผลต่อการท่องเที่ยวในตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษา
พบว่า นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่มีความถี่ที่เข้ามาเที่ยว 1-2 ครั้งในรอบ 6 เดือน ส่ วนแนวโน้มอีก 6 เดือนข้าง
หน้า นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มคาดว่าจะมา
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั
1.1 จากการวิจยั พบว่านักท่องเที่ยวที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลัก คือนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง  มีอายุ 26 – 35 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้ต่อ
เดือน 10,001-20,000 บาท ภูมิลำ� เนาอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร ส่ วนกลุ่มอื่นๆ เป็ นเป้ าหมายรอง เพราะฉะนั้น
ควรก�ำหนดลักษณะการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เหมะสมกับกลุ่มเป้ าหมายหลักก่อน   ส่ วนกลุ่มเป้ า
หมายรองนั้นควรมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ดว้ ย โดยแบ่งส่ วนการตลาดตาม
กลุ่มอายุ 46 – 55 ปี ซึ่งเป็ นกลุ่มของผูส้ ูงวัย และกลุ่มอายุอื่น ๆ
1.2 ลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ควรปรั บปรุ งเรื่ องห้องน�้ำและสถานที่ จอดรถ ให้มี
ปริ มาณเพียงพอ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว
1.3 ความหลากหลายของสิ นค้าช็อปปิ้ ง ของที่ระลึก ยังมีไม่มาก ทั้งคุณภาพก็ยงั ไม่ค่อยเป็ นที่
ถูกใจกับนักท่องเที่ยว เมื่อเทียบกับตลาดน�้ำหลาย ๆ แห่ง ที่มีสินค้าและของที่ระลึก ให้เลือกซื้อมากมาย
1.4 กิ จกรรมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน  พิจารณาดูว่ากิ จกรรมด้านใดควรที่จะพัฒนาให้เกิ ดความยัง่ ยืน  
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ส�ำนักงานเขตควรร่ วมมือกับผูป้ ระกอบการเพื่อให้เกิดการพัฒนาให้กบั ตลาดน�้ำดังกล่าวต่อไป  
2. ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 ควรท�ำการศึกษาแนวทางการจัดการเพือ่ ความยัง่ ยืนทางการท่องเที่ยวของตลาดน�้ำแห่งอืน่ ๆ
2.2 ควรมีการวิจยั เกี่ยวกับรู ปแบบการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในรู ปแบบใหม่ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ ม
การท่องเที่ยวในตลาดน�้ำตลิ่งชันได้อย่างบูรณาการ
2.3 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ระกอบการกับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็ นข้อมูลในการจัดการ
เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้เกิ ดการท่องเที่ ยวและเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีก่อให้เกิ ดการท่องเที่ ยวอย่าง
ยัง่ ยืน
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