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¨µÎµÊ °Á¥µªÅ¥ÄÁ ¦»Á¡¤®µ¦
MARKETING MIX FACTORS AFFECTING DECISION MAKING TO
TRAVEL TO FLOATHING MARKET OF THAI YOUTH IN BANGKOK
«.¦.¨¨µ ¤¨ª·
¦´ µ£¦r µ·ª«r
Â¨³ ´ ´¦r Â
¤®µª·¥µ¨´¥¥µ¤
´¥n °
µ¦«¹ ¬µÄ¦´Ê ¸Ê ¤¸ª´ »¦³rÁ¡ºÉ°«¹ ¬µªµ¤Îµ´ °´ ´¥n ª¦³¤µµ¦¨µ
Äµ¦´· ÄÁ¨º°n°Á¸É¥ª¨µÎÊµ °Á¥µªÅ¥ÄÁ ¦» Á¡¤®µ¦ ¨»n¤´ª°¥nµ¸ÉÄoÄµ¦
«¹¬µ¦´Ê¸ÊÁÈ Á¥µªÅ¥¸É¤¸°µ¥»Å¤nÁ· 24 ¸ ¤¸£¼¤·¨µÎ Áµ°¥¼Än Á ¦» Á¡¤®µ¦¸ÉÁ¥Ån°Á¸É¥ª
¨µÎÊµ Îµª 400  Äoª· ¸µ¦»n ¤´ª°¥nµÂ³ª (Convenience Sampling) Á¦ºÉ °¤º°¸ÉÄoÄµ¦
ÁÈ¦ª¦ª¤ °o ¤¼¨ÁÈ Â°µ¤¸Éª¼ o ·¥´ ¦oµÂ¨³¡´µ¤µµµ¦oªoµ§¬¸ Âª· Â¨³µ
ª·¥´ ¸ÉÁ¸É¥ª °o Îµ¤µ¦³¥»rÄoÄµ¦¦oµÂ°µ¤¦´Ê¸Ê µ¦ª·Á¦µ³®r °o ¤¼¨Äo··Á·¡¦¦µ
(Descriptive Statistics Analysis) ÅoÂn ··µ¦ÂÂªµ¤¸É nµ¦o°¥¨³ nµÁ¨¸É¥ nµÁ¸É¥Á¤µ¦µ
Â¨³··Á·°»¤µ (Inferential Statistics Analysis) ÅoÂn ·· t-test ¦¸ Á¦¸ ¥Á¸¥ªµ¤Ânµ °
nµÁ¨¸É¥ 2 ¨»n¤ Â¨³·· F-test ¦¸ Á¦¸ ¥Á¸¥ªµ¤Ânµ °nµÁ¨¸É¥¤µªnµ 2 ¨»n¤
µµ¦Îµ¦ª °o ¤¼¨Á¥µªÅ¥ÄÁ ¦» Á¡¤®µ¦¸ÉÁ¥Ån°Á¸É¥ª¨µÎÊµ Îµª 400
 ¡ªnµ¤¸Ä¼ o ®o °o ¤¼¨¸É¤¼¦r Îµª 367 ·ÁÈ ¦o°¥¨³ 92 ¨µ¦Îµ¦ªªµ¤·Á®È °Á¥µª
Å¥ÄÁ ¦» Á¡¤®µ¦Á¸É ¥ª´ªµ¤Îµ´ °´ ´¥n ª¦³¤µµ¦¨µÄµ¦´· Ä
Á¨º°n°Á¸É¥ª¨µÎÊµ ¡ªnµ Á¥µªÅ¥ÄÁ ¦» Á¡¤®µ¦ Ä®oªµ¤Îµ´Ã¥¦ª¤°¥¼Än ¦³´¤µ
Ã¥oµ¸ÉÄ®oªµ¤Îµ´¤µ¸É» º° oµµ¦n Á¦· ¤µ¦¨µ®¦º °µ¦¦³µ´¤¡´r ¦°¨¤µº°
oµn°µµ¦´Îµ®n µ¥ oµ¨·£´rÂ¨³µ¦¦· µ¦ Â¨³oµ¦µµ µ¤¨Îµ´ Ã¥oµµ¦n 
Á¦· ¤µ¦¨µ®¦º °µ¦¦³µ´¤¡´r Á¥µªÅ¥Ä®oªµ¤Îµ´ÄÁ¦ºÉ ° µ¦¦³µ´¤¡´rµ¤ºÉ °
nµÇ ¤µ¸É» ¦°¨¤µº° Á¦ºÉ °·¦¦¤¡·Á«¬ÄnªÁ«µ¨ oµn°µµ¦´Îµ®nµ¥ Á¥µªÅ¥
Ä®oªµ¤Îµ´ÄÁ¦ºÉ ° ´«¸¥£µ¡¸Éª¥µ¤¤µ¸É» ¦°¨¤µº° Á°¨´¬rÁ¡µ³´ª °¨µÎÊµ Â¨³
ªµ¤³ªÄµ¦Á·µ oµ¨·£´rÂ¨³µ¦¦· µ¦ Á¥µªÅ¥Ä®oªµ¤Îµ´ÄÁ¦ºÉ ° · oµ¸É¤¸
¦¼ Â´¤´¥¤µ¸É» ¦°¨¤µº° ¨·£´r°o ·É¸É®µÎµ®nµ¥¥µ Â¨³µ¦¦· µ¦oª¥°´¥µ«´¥
Å¤¦¸ Â¨³oµ¦µµ Á¥µªÅ¥Ä®oªµ¤Îµ´ÄÁ¦ºÉ ° ¦µµ· oµ¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤´»£µ¡¤µ¸É»
¦°¨¤µº° µ¦·o µ¥¦µµ°¥nµ´Á Ã¥¦µµÂ¨³µ¦¦· µ¦ª¦ ¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤´»£µ¡
¨µ¦Á¦¸ ¥ Á¸ ¥ ªµ¤Îµ ´ °´  ´¥ n ª ¦³¤µµ¦¨µ Äµ¦´ ·  ÄÁ¨º ° 
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ท่ อ งเที่ ย วตลาดนํ้า ของเยาวชนไทยในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ เ คยไปท่ อ งเที่ ย วตลาดนํ้า เมื่ อ จํา แนก
ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พและรายได้ โดยใช้สถิติ t-test
กรณี เ ปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของเพศ อายุ อาชี พ และรายได้ และสถิ ติ F-test กรณี เ ปรี ย บเที ย บ
ความแตกต่ างของระดับการศึ กษาและรายได้ ที่ ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ 0.05 พบว่า เยาวชนไทยที่
มี ลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ และรายได้ ให้ความสําคัญของปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลือกท่องเที่ยวตลาดนํ้าไม่แตกต่างกัน ส่ วนเยาวชนไทยที่มี
ระดับการศึกษาต่างกันให้ความสําคัญของปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวมแตกต่างกัน
ÎµÎ µ´: ´´¥n ª¦³¤µµ¦¨µ µ¦´· Ä µ¦n°Á¸É¥ª ¨µÎÊµ
ABSTRACT
This research aimed to study the factors that affect the decision making process of Thai young adults
traveling to floating markets. The target group for this research was Thai young adults who were not over
24 years old, living in Bangkok, and having traveled to floating markets in Bangkok or nearby. The sample size for this research consisted of 400 Thai young adult tourists. The researcher used a questionnaire to
collect all the data and the convenience sampling method was used. The questionnaire was developed from
theories and other related research. Also, the researcher used descriptive statistical analysis, which included
statistical distribution, frequency, percentage, average, and standard deviation. An inferential statistical
analysis was also included to find T-Test and F-Test scores to compare differences between the averages
of the two groups.
From the questionnaire, the researcher found that among the 400 samples, only 367 ques
tionnaires or 92 percent were completed. The sample also showed that in terms of gender, 56.70 percent were
female and 43.30 percent were male. The average age of respondents was 18 – 24 years. 90.70 percent of the
respondents were single. High school students made up 94.60 percent of all respondents to the
questionnaires. Primarily, most of the sample had an income under 10,000 THB per month. The
results of questionnaire show that 95.40 percent of the respondents valued the topic of this research. The
important factors of concern were advertising, distribution channel, products and services, and price.
The most important factor that affected the respondents’ decision making process was advertising. The res
pondents value promotions through various media channels and special events. The second most important
factor was the distribution channel. The enviro ment and uniqueness of floating markets alongside
the comfort of transportation were seen as important factors. The third important factor was found to be
products and services. Modern packaging of products, local products and a service minded staff were
valued. The last factor was price. Respondents valued reasonable prices. Clearly price tags and service
charges must be in line with the quality of service.
The results of this research found factors affecting the decision making process of Thai young
adults traveling to floating markets exist. The distinguishing variables were gender, age, level of education,
occupation and income. The researcher used T-Test scores for comparing the differences of gender, age
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and occupation. F-Test scores were used to compare the differences of levels of education and income.
The statistical results showed that Thai young adults can be divided into different demographics by
gender, age, occupation, and income. The results are almost the same as the factors that affected their
decision to travel to any particular floating market. However, Thai young adults who have a different
educational backgrounds are found to have different values in relation to traveling to floating markets.
Keyword : Marketing strategy, decision, tourism, floating market.
Îµ
°»µ®¦¦¤µ¦n °Á¸É ¥ªÁÈ °»µ®¦¦¤¸É ¤¸ªµ¤Îµ´Â¨³¤¸ µ°¥nµ¤µ Äµ¦
¦oµªµ¤Á¦· Á·ÃµoµÁ«¦¬· °¦³Á« ¹É ¦³Á«Å¥¥´Åo¦´ªµ¤· ¥¤µ´n°
Á¸É¥ªµªnµµ·°¥nµn°ÁºÉ° Ã¥Ä ¸ ¡.«. 2555 ¤¸´ n°Á¸É¥ªÎµª 22,353,903  Á¡·É¤ Ê ¹µ¸
¡.«. 2554 ¸É¤¸´ n°Á¸É¥ªÎµª 19,230,470  ®¦º °·ÁÈ  14.09% (¨»n¤··Â¨³Á«¦¬· µ¦n°
Á¸É¥ª, 2555) ¦µ¥Åoµ°»µ®¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ª¤¸nªÎµ´Äµ¦nª¥¨´ ®µµ¦ µ»¨µ¦oµ
°¦³Á« Â¨³ÁÈ °»µ®¦¦¤¸Én°Ä®oÁ·µ¦¨» µ¦oµµ Â¨³µ¦¦³µ¥¦µ¥ÅoÅ¼n£¤¼ ·£µ
°¦³Á«Åo°¥nµ¦ªÁ¦È ªÂ¨³ªoµ ªµ ÁºÉ °µ°»µ®¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ª³n°Ä®oÁ· µ¦¨·
Á¡·É¤ Ê ¹Äµ µ» ¦·¸ÉÁ¸É¥ª °o Â¨³´»» ¦·n°Á¸É¥ª Án » ¦·µ¦ n  » ¦·Ã¦Â¦¤¸É¡´
¦oµ°µ®µ¦ · oµ®´¦¦¤Â¨³ °¸É¦³¨¹ (°»· ¡¹É´µ¸, 2553) Â¨³Á¡ºÉ°°°ªµ¤o°µ¦
¸ÉÁ¨¸É¥Å °´n°Á¸É¥ªµÁ·¤¸ÉÁÈ µ¦n°Á¸É¥ªÁ¡ºÉ°¡´n°®¦º °¡Á®È·É Â¨Ä®¤n ¨µ¥¤µ
ÁÈ n°Á¸É¥ª¸ÉÁoµ¦¤¸¦³µ¦r¦´µ¦Á µo ÅÁ¦¸ ¥¦¼ oÂ¨³¤¸nª¦n ª¤Ä·¦¦¤µª´¦¦¤
°´¤¸ÉÅn°Á¸É¥ª°¥nµ¨¹¹Ê ¤µ Ê ¹ ®n ª¥µ¸ÉÁ¸É¥ª °o ¹Åo¤¸µ¦´µ¦n°Á¸É¥ªÄ¦¼ 
ÂÄ®¤nÇ Ê ¹Ã¥Á¡µ³µ¦n°Á¸É¥ªÁ· ª´¦¦¤¸É¤»n®ª´Ä®oµ¦n°Á¸É¥ªÁÈ » ¦·»¤£µ¥Äo
µ¦¼Â¨ °Ân¨³o°·ÉÂ¨³ÁÈ µ¦n°Á¸É¥ªÂ¥´É ¥º (¤¸ ª¦¦ ·ª·É¤ Â¨³³, 2546)
µ¦´ ·  ¦¦¤µ¦n ° Á¸É ¥ ªµÎÊµ Ä¦³Á«Å¥Ä¦¼  Â¨µÎÊµ ÁÈ ·  ¦¦¤µ¦
n ° Á¸É ¥ ªÁ·  ª´ ¦¦¤¦¼  ÂÂ¦Ç ¸É Ä oÁ °¨´ ¬r  µª´ ¦¦¤ÁÈ ·É  ¹  ¼  ªµ¤Ä °
´ n ° Á¸É ¥ ªÄ®o¤ µ´ ¤ ´ ´ ª· ¸ ¸ ª·  Â¨³ª´ ¦¦¤ °o° ·É  ´Ê ´Ê µ¦Á·  Ã °¨µÎÊµ Ä
¦³Á«Å¥¹ ¤¸ ªµ¤ÁÈ ÅÅo¼¸É ´n°Á¸É ¥ª´ÊµªÅ¥Â¨³µªnµµ· Ä®oªµ¤· ¥¤´¨µ
ÎÊµ ¤µ Ê ¹  ¹É  ¨µÎÊµ º ° ÁÈ Â®¨n  n ° Á¸É ¥ ª¸É ¤¸ Á °¨´ ¬r ª· ¸ ¸ ª·  ¸É Å ¤n Á ®¤º ° Ä¦ ¤¸ Á n ®r Â ¨³¤¸
ªµ¤ÁÈ Å¥ £µ¡µ¦Äo¸ª·Ä°¸ ¹ ¼Îµ¨°¤µÁ¡ºÉ°ÁÈ » ¹ ¼ ªµ¤ÄÄµ¦n °Á¸É ¥ª
ÅoÁÈ °¥nµ¸ (¡¦£µ Ã¡· ª·¦´r, 2551) ´ »´ ¦» Á¡¤®µ¦Â¨³´®ª´Ä¨oÁ¸¥¤¸ ¨µ
ÎÊµ ®¨µ¥Â®n  ¸É ¤¸ºÉ °Á¸ ¥ Án  ¨µÎÊµ ¨°¨´ ¤³¥¤ ¨µÎÊµ ¨·É ´ Á ¨·É ´ ¨µÎÊµ ª´
Á¦¸ ¥¤ Á ¤¸ » ¦¸ ¨µÎÊµÎµÁ· ³ª ´®ª´¦µ» ¦¸ ¹É ÁÈ ¨µÎÊµÂ®n Â¦ °Å¥ ¨µÎÊµ
°´¤¡ªµ®¦º °¨µÎÊµ¥µ¤Á¥È ´®ª´¤»¦¦µ¤ ¨µÎÊµ°Ã¥¥µ ´®ª´¡¦³¦«¦¸ °¥»¥µ ¨µ
ÎÊµ µÎÊµ ¹Ê  ¡¦³¦³Â ´ ®ª´ ¤»  ¦¦µµ¦ Â¨³¨µÎÊµ °ºÉ  Ç ÁÈ Îµ ª¤µ ¹É  ¨µÎÊµ
´ ¨n µ ªn µ ¤¸ Á °¨´ ¬r Á ¡µ³·É  ¸É Ã Án  µ¤µ¦¹  ¼  ´ n ° Á¸É ¥ ªÁÈ Îµ ª¤µÄÂn ¨ ³¸
´´Ê®n ª¥µ¸ÉÁ¸É¥ª °o Ã¥Á¡µ³µ¦n°Á¸É¥ªÂ®n ¦³Á«Å¥ µ¦n°Á¸É¥ªn ª´®ª´ »¤
Â¨³®n ª¥µnµÇ ª¦ªµÂ¨°Îµ®Ã¥µ¥Á¡ºÉ°µ¦¡´µÂ¨³n Á¦· ¤µ¦n°Á¸É ¥ª
Á¡ºÉ°ÁÈ µ¦ÎµÅ¼n µ¦¡´µ«´¥£µ¡ °¨µÎÊµÄ®o¤¸ªµ¤¡¦o °¤Äµ¦°°ªµ¤o°µ¦
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ของนักท่องเที่ ยวในอนาคต โดยเฉพาะด้านผลิ ตภัณฑ์และการบริ การ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัด
จําหน่าย และด้านส่ งเสริ มการตลาด ซึ่ งนับว่ามีบทบาทในการดําเนิ นงานในสัดส่ วนที่ค่อนข้างมาก อาทิ
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ตามสื่ อต่างๆ หรื อการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์
ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาภาพลัก ษณ์ ต ลาดนํ้า ในเขตกรุ ง เทพมหานครและจัง หวัด ใกล้เ คี ย งให้เ ป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่มีศกั ยภาพและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเยาวชนไทย ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่น่าสนใจและ
ควรให้ความสําคัญ เนื่ องจากกลุ่มเยาวชนจะมี อิทธิ พลต่อครอบครั วอย่างมากในการตัดสิ นใจไปท่อง
เที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ (Weaver and Oppermann, 2000) รวมทั้งเยาวชนเหล่านี้จะเป็ นนักท่องเที่ยว
ที่สาํ คัญในอนาคต
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทฤษฎี เกี่ ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดการจัดแผนการตลาดทางด้านการท่องเที่ ยวมี ความ
สํา คัญ ต่ อ ความสํา เร็ จ ในการชัก จู ง นัก ท่ อ งเที่ ย วให้ไ ปท่ อ งเที่ ย วในสถานที่ เ ป้ าหมาย โดยหลัก การ
ตลาดเบื้องต้นที่จะนํามาพิจารณาจะใช้ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดของ คอตเลอร์ , ฟิ ลลิป (2545)
ซึ่งประกอบด้วย
(1) ด้านผลิตภัณฑ์และการบริ การ (Product) สิ นค้าหรื อบริ การที่เราจะเสนอให้กบั ลูกค้า แนว
ทางการกําหนดผลิตภัณฑ์และการบริ การให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายต้องดูว่ากลุ่มเป้ าหมายต้องการ
อะไรผลิตภัณฑ์ควรมีความหลากหลาย แสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
(2) ด้านราคา (Price) การกําหนดราคาของสิ นค้าของการท่องเที่ยวนั้นค่อนข้างลําบากเนื่องจาก
สภาวะความต้องการของตลาด (Demand) และจํานวนของสิ นค้าที่มีอยู่ในตลาด (Supply) อีกทั้งยังมี
ปั จจัยอื่นที่เป็ นตัวกําหนด เช่น ฤดูกาล ซึ่ งสิ นค้าหลายชนิดจะขึ้นอยูก่ บั ฤดูกาลท่องเที่ยว การกําหนดราคา
สิ นค้าชนิ ดเดียวกันอาจมีราคาที่แตกต่างกัน ซึ่ งมากกว่าในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยงั มีมาตรฐาน
การบริ การที่แตกต่างกันในการกําหนดราคา ซึ่งผูซ้ ้ือสิ นค้าจะต้องยอมรับในมาตรฐานดังกล่าว
(3) ด้านช่ องทางจัดจําหน่ าย (Place) การท่องเที่ยวนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงและเลือกช่ อทาง
การจําหน่ายได้โดยไม่มีกฎตายตัว ซึ่งจะถูกกําหนดโดยสภาวะการตลาด ผูผ้ ลิตจําเป็ นต้องส่ งข่าวสารต่างๆ
ให้ไปถือมือผูบ้ ริ โภค เพื่อจะได้นาํ ข่าวสารนั้นมาใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจ เนื่องจากสิ นค้าทาง การท่อง
เที่ยวนั้นนักท่องเที่ยวจําเป็ นต้องเดินทางมาบริ โภคยังสถานที่ของผูผ้ ลิต ดังนั้นต้องพิจารณาในเรื่ องของ
ระยะทาง ระยะเวลา และความสะดวกในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว
(4) ด้านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) การส่ งเสริ มการตลาดมี จุดมุ่งหมายเพื่อสร้ างความ
ต้องการท่องเที่ยวให้แก่ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะกลายเป็ นท่องเที่ยวในอนาคต การดําเนิ นงานด้านการส่ งเสริ ม
การจําหน่ ายในธุ รกิจท่องเที่ยวนี้ นับว่ามีบทบาทในการดําเนิ นงานในสัดส่ วนที่ค่อนข้างมาก ซึ่ งการส่ ง
เสริ มการตลาดสามารถดําเนิ นการได้ 4 ลักษณะ คือ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ตามสื่ อต่างๆ เช่น
โทรทัศน์ สื่ อสิ่ งพิมพ์ การประชาสัมพันธ์ การขายโดยตรงหรื อการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็ นที่รู้จกั หรื อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กบั แหล่งท่องเที่ยว
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
วรพล สุ วรรณภูมิ (2554) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวในการมาเที่ยวตลาดนํ้าคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ผลการศึกษาพบว่า
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ªµ¤Îµ´Á¸É¥ª´n ª¦³¤µµ¦¨µ °µ¦Á·µn°Á¸É¥ª¨µÎÊµ¨°¦³´ª ´®ª´
¡¦³¦«¦¸ °¥»¥µ Ã¥¦ª¤°¥¼¦n ³´µ¨µ Á¤ºÉ°¡·µ¦µÁÈ ¦µ¥oµ¡ªnµ Áº°»oµ¤¸¦³´ªµ¤
Îµ´°¥¼Än ¦³´µ¨µ ¥Áªooµ¼Äo ®o¦· µ¦¸É°¥¼Än ¦³´¤µ ¹É´n°Á¸É¥ªÄ®oªµ¤Îµ´Á¨¸É¥
¤µ¸É» ¦°¨¤µº° oµ¨´¬³µµ¥£µ¡ oµ¦µµ oµ¨·£´r oµn°µµ¦´Îµ®nµ¥
oµ¦³ªµ¦Ä®o¦· µ¦ Â¨³oµµ¦n Á¦· ¤µ¦ µ¥ µ¤¨Îµ´
¦· ¬µ ·¨Â (2553) «¹¬µÁ¦ºÉ ° ªµ¤µ®ª´Â¨³ªµ¤Îµ´ °´n°Á¸É¥ªµªÅ¥¸É¤¸n°
¨µÎÊµµÎÊµ¹Ê °ÎµÁ£°¡¦³¦³Â ´®ª´¤»¦¦µµ¦ ¨µ¦«¹¬µ¡ªnµ ¦³´ªµ¤µ®ª´ °
´n°Á¸É¥ªµªÅ¥¸ÉÁ·µ¤µn°Á¸É¥ª¨µÎÊµµÎÊµ¹ÊÃ¥¦ª¤°¥¼Än ¦³´¤µ Á¤ºÉ°¡·µ¦µÁÈ 
¦µ¥oµ´n°Á¸É¥ªÄ®oªµ¤Îµ´Äoµ·É ¹¼ÄÄ®oÁ·µ¦n°Á¸É¥ªÂ¨³oµ¦oµ°µ®µ¦Â¨³Á¦ºÉ °
ºÉ¤¤µ¸É» n ª¦³´ªµ¤¡¹¡°Ä °´n°Á¸É¥ªµªÅ¥¸ÉÁ·µ¤µn°Á¸É¥ª¨µÎÊµµÎÊµ¹Ê
Ã¥¦ª¤°¥¼Än ¦³´¤µ Â¨³Á¤ºÉ°¡·µ¦µ¦µ¥oµ ¡ªnµ ´n°Á¸É¥ªÄ®oªµ¤Îµ´°¥¼Än ¦³´¤µÄ
»oµ Ã¥Ä®oªµ¤Îµ´Äoµ¦oµ°µ®µ¦Â¨³Á¦ºÉ °ºÉ¤ Â¨³oµ·É ¹¼ÄÄ®oÁ·µ¦n°Á¸É¥ª¤µ
¸É»
¡¦£µ Ã¡·ª¦· ´r (2551) «¹¬µÁ¦ºÉ ° µ¦Á¦¸ ¥Á¸¥´ ´¥¹¼¸Én¨Ä®o´ n°Á¸É¥ªµª
Å¥n°Á¸É¥ª¨µÎÊµ°®ªµ¥Â¨³¨µÎÊµª´¨µ¼Áª¸¥ ¡ªnµ ¡§·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ª °´n°
Á¸É¥ª¸É¨µÎÊµ°®ªµ¥ n ªÄ®n°o µ¦n°Á¸É¥ª/¡´n°¤µ¸É» oµªµ¤·Á®È °´n°
Á¸É¥ªÁ¸É¥ª´°r¦³° °Â®¨nn°Á¸É¥ª¨µÎÊµ´n°Á¸É¥ª¸É¨µÎÊµ°®ªµ¥Ä®o¦³´ªµ¤
·Á®ÈÄoµ¦´¡¥µ¦µµ¦n°Á¸É¥ª µ¦¤µ¤ ·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ª »£µ¡ °µ¦¦· µ¦
µµ¦n°Á¸É ¥ªÄ¦³´¤µ n ª´n°Á¸É ¥ª¸É ¨µÎÊµª´¨µ¼Áª¸¥Ä®o¦³´ªµ¤·Á®È oµ
¦´¡¥µ¦µµ¦n°Á¸É¥ª µ¦¤µ¤ ·¦¦¤µµ¦n°Á¸É¥ª Ä¦³´µ¨µ µµ¦°
¤¤·µ¡ªnµ ´ ´¥¹¼¸É¨Ä®o´ n°Á¸É¥ªµªÅ¥n°Á¸É¥ª¨µÎÊµª´¨µ¼Áª¸¥Ânµ
´ Ã¥´ ´¥¹¼¸É¨µÎÊµ°®ªµ¥¤¸¤µªnµ¨µÎÊµª´¨µ¼Áª¸¥ Ã¥´n°Á¸É¥ªÄ®oªµ¤Á®È
Äoµ¦´¡¥µ¦µµ¦n°Á¸É¥ªÄ¦³´¤µ n ª´ ´¥¸Én¨n°´ ´¥¹¼´n°Á¸É¥ªµªÅ¥
Äµ¦n°Á¸É¥ª¨µÎÊµ°®ªµ¥Â¨³¨µÎÊµª´¨µ¼Áª¸¥ ÅoÂn °µ¥» ¦³´µ¦«¹¬µ ·¦¦¤¸ÉµÎ
³n°Á¸É¥ª¨µÎÊµ µ¦¦´¦¼ o °o ¤¼¨ nµªµ¦ ¦´¡¥µ¦µµ¦n°Á¸É¥ª µ¦¤µ¤ ·É °Îµª¥ªµ¤
³ª ·¦¦¤µµ¦n°Á¸É¥ª Â¨³»£µ¡ °µ¦¦· µ¦µµ¦n°Á¸É¥ª
ª´»¦³r
1. «¹¬µªµ¤Îµ´ °´´¥n ª¦³¤µµ¦¨µÄµ¦´· ÄÁ¨º°n°Á¸É¥ª¨µ
ÎÊµ °Á¥µªÅ¥ÄÁ ¦» Á¡¤®µ¦
2. Á¦¸ ¥Á¸¥ªµ¤Îµ´ °´ ´¥n ª¦³¤µµ¦¨µÄµ¦´· ÄÁ¨º°n°Á¸É¥ª
¨µÎÊµ °Á¥µªÅ¥ÄÁ ¦» Á¡¤®µ¦
¤¤·µ
Á¥µªÅ¥ÄÁ ¦» Á¡¤®µ¦¸É ¤¸¨´ ¬³µ¦³µ¦«µ¦r ÅoÂn Á¡« °µ¥» ¦³´
µ¦«¹¬µ °µ¸¡ Â¨³¦µ¥Åo Ânµ´Ä®oªµ¤Îµ´ °´ ´¥n ª¦³¤µµ¦¨µÄµ¦´· 
ÄÁ¨º°n°Á¸É¥ª¨µÎÊµÂnµ´
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¦³Ã¥r Å¸É o ¦´
1. Á¡ºÉ°¦µªµ¤Îµ´ °´´¥n ª¦³¤µµ¦¨µÄµ¦´· ÄÁ¨º°n°Á¸É¥ª¨µ
ÎÊµ °Á¥µªÅ¥ÄÁ ¦» Á¡¤®µ¦
2. Á¡ºÉ°ÁÈ ÂªµÄ®o´ »¤o°·É ¼o ¦³°µ¦¦oµoµ µ¦n°Á¸É¥ªÂ®n ¦³Á«Å¥
Â¨³®n ª¥µ¸É Á¸É ¥ª °o  Îµ¤µÄoµÎ ®ÁÈ Ã¥µ¥Â¨³¤µ¦µ¦Äµ¦¦o µ´ ´¥Á¡ºÉ°¼ÄÄ®o
Á¥µªÅ¥Á· µÅn°Á¸É ¥ª¨µÎÊµÁ¡·É¤ Ê ¹  ¦ª¤´ÊÁ¡ºÉ°ÁÈ µ¦Á¡·É¤¦µ¥ÅoÄ®o´ Ä» ¤
o°·É
3. Á°Â³ÂªµÄ®o´ ®nª¥µ¸ÉÁ¸É¥ª °o  Án µ¦n°Á¸É¥ªÂ®n¦³Á«Å¥ µ¦n°Á¸É¥ª
´®ª´ °rµ¦¦· ®µ¦n ªo°·É Â¨³®nª¥µ°ºÉÇ ¸ÉÁ¸É¥ª °o  ÎµÅ¡´µÂ¨³¦´¦» ´´¥n ª
¦³¤µµ¦¨µÄµ¦´· ÄÁ¨º°n°Á¸É¥ª¨µÎÊµ °Á¥µªÅ¥ÄÁ ¦» Á¡¤®µ¦
Á¡ºÉ ° °°Â¨³¦o µ ªµ¤¡¹  ¡°Ä¼  »  Ä®o´ ´ n ° Á¸É ¥ ªÃ¥Á¡µ³Á¥µªÅ¥ ¹É  ³ÁÈ 
´n°Á¸É¥ª¸ÉµÎ ´Ä°µÄ®o®´ ¤µÁ¸É¥ª¨µÎÊµ¤µ Ê ¹
ª·¸µÎ Á·µ¦ª·¥´
¦³µ¦
¦³µ¦¸ÉÄoÄµ¦«¹¬µ¦´Ê¸Ê ÅoÂn Á¥µªÅ¥¸É¤¸°µ¥»Å¤nÁ· 24 ¸ (¨»n¤··Â¨³Á«¦¬·
µ¦n°Á¸É¥ª, 2555) ¤¸£¤¼ ·¨µÎ Áµ°¥¼Än Á ¦» Á¡¤®µ¦ ¸ÉÁ¥Á·µÅn°Á¸É¥ª¨µÎÊµ
¨»n¤´ª°¥nµ
¨»n¤´ª°¥nµ¸ÉÄoÄµ¦«¹¬µ¦´Ê¸Ê ÅoÂn Á¥µªÅ¥¸É¤¸°µ¥»Å¤nÁ· 24 ¸ ¤¸£¤¼ ·¨µÎ Áµ°¥¼Än Á 
¦» Á¡¤®µ¦ ¸ÉÁ¥Á·µÅn°Á¸É¥ª¨µÎÊµ ¹É Å¤nµ¤µ¦¦³»µÎ ª¦³µ¦¸ÉÂn°Åo
¼ªo ·¥´ ¹Îµ® µ¨»n¤´ª°¥nµ Ä¦¸ Å¤n¦µ µ °¦³µ¦ Ã¥Äo¼¦ W.G. Cochran
(1953) Ã¥Îµ®¦³´ªµ¤ÁºÉ °¤´É °µ¦ÁÈ ´ªÂ¦³µ¦ 95% Â¨³¥°¤Ä®o¤¸ ªµ¤¨µ
Á¨ºÉ°ÅoÅ¤nÁ· 5% ¹Éµ¤µ¦Îµª µ´ª°¥nµÅo´ ¸Ê
(»¤ «¦¸ ³°µ, 2553)
n
= P (1 – P )Z2
e2
n
Â µ °¨»n¤´ª°¥nµ
P
Â ´n ª °¦³µ¦¸Éª¼ o · ¥´ o°µ¦³»n ¤ ¤¸nµÁnµ´ 0.5
Z
Â ¦³´ªµ¤ÁºÉ°¤´É 95 % Ánµ´ 1.96
e
Â nµªµ¤¨µÁ¨ºÉ°¸É¥°¤¦´Åo ¤¸nµÁnµ´ 0.05
Ânµ n = 0.5 (1 – 0.5 )1.962
0.052
= 384
µ¦«¹¬µ¦´Ê¸Ê ³Îµµ¦ÁÈ¦ª¦ª¤ °o ¤¼¨¨»n¤´ª°¥nµ 384 ¦µ¥ Â¨³Á¡ºÉ°o °´ ªµ¤¨µ
Á¨ºÉ°Äµ¦ÁÈ¦ª¦ª¤ °o ¤¼¨ ¼ªo · ¥´ ¹ÅoµÎ ® µ´ª°¥nµÁ¡·É¤ÁÈ  400 ¦µ¥
ª·¸µ¦»n ¤´ª°¥nµÄoª· ¸µ¦»n ¤µ¤ªµ¤³ª (Convenience Sampling) Ã¥ÄoÂ°µ¤
ÁÈ Á¦ºÉ °¤º°Äµ¦ÁÈ¦ª¦ª¤ °o ¤¼¨
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Á¦ºÉ°¤º°¸ÄÉ o Äµ¦ÁÈ¦ª¦ª¤ o °¤¼¨
Á¦ºÉ °¤º°¸ÉÄoÄµ¦ÁÈ¦ª¤¦ª¤ °o ¤¼¨ ¤¸Ã¦¦oµ ´¸Ê
n ª ¸É 1 °o ¤¼ ¨ ´ªÉ Å ÁÈ Îµ µ¤Á¸É ¥ ª´ °o ¤¼ ¨ ´ªÉ Å °¼o °Â°µ¤ÅoÂ n Á¡«
µ£µ¡ °µ¥» ¦³´µ¦«¹¬µ °µ¸¡ ¦µ¥Åon°Áº° Â¨³£¼¤·¨µÎ Áµ
n ª¸É 2 ªµ¤Îµ´ °´ ´¥n ª¦³¤µµ¦¨µÄµ¦´· ÄÁ¨º°n°Á¸É¥ª¨µ
ÎÊµ °Á¥µªÅ¥ÄÁ ¦» Á¡¤®µ¦ ¦³°oª¥´ ´¥¸ÉµÎ ´ 4 oµ ÅoÂn oµ¨·£´rÂ¨³
µ¦¦· µ¦(Product) oµ¦µµ (Price) oµn°µµ¦´Îµ®nµ¥ (Place) Â¨³oµn Á¦· ¤µ¦¨µ
(Promotion) ¨´¬³Îµµ¤ÁÈ Â¤µ¦¦³¤µnµ 5 ¦³´ Â Likert Scale ´¸Ê
1
®¤µ¥¹¦³´ªµ¤Îµ´o°¥¸É»
2
®¤µ¥¹¦³´ªµ¤Îµ´o°¥
3
®¤µ¥¹¦³´ªµ¤Îµ´µ¨µ
4
®¤µ¥¹¦³´ªµ¤Îµ´¤µ
5
®¤µ¥¹¦³´ªµ¤Îµ´¤µ¸É»
Îµ³Â¸ÉÅo¤µ®µnµÁ¨¸É¥ n ªÁ¸É¥Á¤µ¦µ Â¨³Â¨¨Ã¥ÄoÁr ´¸Ê
nµÁ¨¸É¥ 1.00 – 1.50 ®¤µ¥¹ ¦³´ªµ¤Îµ´o°¥¸É»
nµÁ¨¸É¥ 1.51 – 2.50 ®¤µ¥¹ ¦³´ªµ¤Îµ´o°¥
nµÁ¨¸É¥ 2.51 – 3.50 ®¤µ¥¹ ¦³´ªµ¤Îµ´µ¨µ
nµÁ¨¸É¥ 3.51 – 4.50 ®¤µ¥¹ ¦³´ªµ¤Îµ´¤µ
nµÁ¨¸É¥ 4.51 – 5.00 ®¤µ¥¹ ¦³´ªµ¤Îµ´¤µ¸É»
µ¦ÁÈ¦ª¦ª¤ o °¤¼¨
¼ªo ·  ´¥ Îµ µ¦´ Á¨º ° ¼o n ª ¥ª·  ´¥ Â¨³¦³» ¤ Îµ ªµ¤Á oµ ÄÄµ¦ÄoÂ °µ¤Â¨³Âo
Îµ®µ¦ÁÈ¦ª¦ª¤ °o ¤¼¨Ä®oÁÈ ¸ÉÁ µo Ä Á¡ºÉ°¦ª¦ª¤ °o ¤¼¨Ä®oÁÈ Åµ¤ª´»¦³r
¼ªo ·¥´ ÎµÁ· µ¦ÁÈ¦ª¦ª¤ °o ¤¼¨Ã¥ÄoÂ°µ¤´Á¥µªÅ¥¸É¤¸°µ¥»Å¤nÁ· 24 ¸ ¤¸
£¼¤·¨µÎ Áµ°¥¼Än Á ¦» Á¡¤®µ¦ ¸ÉÁ¥Á·µÅn°Á¸É¥ª¨µÎÊµ ÎµÁ· µ¦ÁÈ¦ª¦ª¤ °o ¤¼¨
ÄnªÁº°´ªµ¤ ¡.«.2555
¼ªo ·¥´ Îµµ¦´Á¨º°Â°µ¤¸É¤¼¦r¸É»Á¡ºÉ°ÄoÄµ¦ª·Á¦µ³®r °o ¤¼¨Â¨³¦» ¨µ¦
ª·¥´ Ä¦´Ê¸Ê
·· Ä¸É o Äµ¦ª·Á¦µ³®r o °¤¼¨
ª·Á¦µ³®r °o ¤¼¨´ªÉ Å °¨»n¤´ª°¥nµÃ¥Äo··Á· ¡¦¦µ (Descriptive Statistics) ÅoÂn
··µ¦ÂÂªµ¤¸É nµ¦o°¥¨³ nµÁ¨¸É¥ Â¨³nµÁ¸É¥Á¤µ¦µ
ª·Á¦µ³®r ¦³´ªµ¤Îµ´ °´ ´¥¸É ¤¸¨n °µ¦´· ÄÁ¨º °n °Á¸É ¥ª¨µÎÊµ Ã¥®µ
nµÁ¨¸É¥ (Mean: X ) Â¨³n ªÁ¸É¥Á¤µ¦µ (Standard Statistic: S.D.)
Á¦¸ ¥Á¸¥ªµ¤Ânµ¦³®ªnµ¨´¬³µ¦³µ¦«µ¦r ´ ªµ¤Îµ´ °´ ´¥n ª
¦³¤µµ¦¨µÄµ¦´· ÄÁ¨º°n°Á¸É¥ª¨µÎÊµ °Á¥µªÅ¥ÄÁ ¦» Á¡¤®µ¦
Ã¥Äo··Á·°»¤µ (Inferential Statistics Analysis) ÅoÂn ·· t-test ¦¸ Á¦¸ ¥Á¸¥ ªµ¤Ânµ
°nµÁ¨¸É¥ 2 ¨»n¤ Â¨³ ·· F-test ¦¸ Á¦¸ ¥Á¸¥ªµ¤Ânµ °nµÁ¨¸É¥¤µªnµ 2 ¨»n¤
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ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
o °¤¼¨´ªÉ Å °¼o°Â°µ¤
1. Á¡«
1.1 µ¥
1.2 ®·

Îµª (N = 367)

¦o °¥¨³(100.00)

159
208

43.30
56.70

363
4

98.90
1.10

2. µ£µ¡
2.1 Ã
2.2 Å¤n°
3. °µ¥»
3.1 ÎÉµªnµ 18 ¸
3.2 18 – 24 ¸
4. ¦³´µ¦«¹¬µ
4.1 ¦³¤«¹¬µ
4.2 ¤´¥¤«¹¬µ°o
4.3 ¤´¥¤«¹¬µ°¨µ¥/ª.
4.4 ¦· µ¦¸

34
333

9.30
90.70

12
2
347
6

3.30
0.50
94.60
1.60

5. °µ¸¡
5.1 ´Á¦¸ ¥/´«¹¬µ
5.2 ¡´µ¦· ¬´

359
8

97.80
2.20

6.¦µ¥Åo n°Áº°
6.1 ÎÉµªnµ 10,000 µ
6.2 10,001-15,000 µ
6.3 ¤µªnµ 20,000 µ

350
14
3

95.40
3.80
0.80

¨µ¦ª·Á¦µ³®r o °¤¼¨
µµ¦µ¸É 1 ¡ªnµ Á¥µªÅ¥ÄÁ ¦» Á¡¤®µ¦¸ÉÁ¥Á· µÅn°Á¸É¥ª¨µÎÊµ
n ªÄ®nÁÈ Á¡«®· ¦o°¥¨³ 56.70 Â¨³Á¡«µ¥ ¦o°¥¨³ 43.30 ¤¸°µ¥»Á¨¸É¥°¥¼¦n ³®ªnµ 18 – 24 ¸ ¦o°¥¨³
90.70 µ£µ¡Ã ¦o°¥¨³ 98.90 Â¨³¤¸¦³´µ¦«¹¬µÄ¦³´¤´¥¤«¹¬µ°¨µ¥/ª. ¤µ¸É»
¦o°¥¨³ 94.60 n ªÄ®n¦³°°µ¸¡´Á¦¸ ¥/´«¹¬µ ¦o°¥¨³ 97.80 ¤¸¦µ¥ÅoÁ¨¸É¥n°Áº° ÎÉµªnµ 10,000
¤µ¸É» ¦o°¥¨³ 95.40
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลือก
ท่องเที่ยวตลาดนํ้าของเยาวชนไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร
´´¥n ª¦³¤µµ¦¨µ
1. o µ¨·£´r Â¨³µ¦¦·µ¦
1.1 ¦µ·°µ®µ¦°¦n °¥
1.2 ¨·£´r°o ·É¸É®µÎµ®nµ¥¥µ
1.3 ªµ¤®¨µ®¨µ¥ °· oµ
1.4 · oµ¸ÉÂ¹Á°¨´¬r °»¤
1.5 · oµ¤¸¦¼Â´¤´¥
1.6 ¦· µ¦oª¥°´¥µ«´¥Å¤¦¸
1.7 ¦· µ¦oª¥ªµ¤ºÉ°´¥r
1.8 µ¦¦· µ¦¸É¦ªÁ¦È ª

X

S.D

3.92
4.00
3.88
3.84
4.03
3.94
3.83
3.83

0.799
0.818
0.788
0.799
0.885
0.846
0.940
0.806

Ã¥¦ª¤o µ¨·£´r Â¨³µ¦¦·µ¦

3.94

0.524

¤µ

Ã¥¦ª¤o µ¦µµ
3. o µn °µµ¦´Îµ®n µ¥
3.1 ªµ¤³ªÄµ¦Á·µ
3.2 ´«¸¥£µ¡¸Éª¥µ¤
3.3 Á°¨´¬rÁ¡µ³´ª
3.4 ªµ¤¨°£´¥
3.5 ¸É°¦Á¡¸¥¡°
3.6 ®o°» µ¸É³°µÂ¨³Á¡¸¥¡°

3.87

0.716

¤µ

3.99
4.15
4.08
3.95
3.96
3.85

3.99
4.15
4.08
3.95
3.96
3.85

¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ

Ã¥¦ª¤o µµ¸É

3.99

0.609

¤µ

3.97
4.11

0.846
0.787

¤µ
¤µ

Ã¥¦ª¤o µµ¦n Á¦·¤¨µ/¦³µ´ ¤¡´r

4.04

0.693

¤µ

n µªµ¤¡¹¡°Ä¦ª¤»o µ

3.96

0.454

¤µ

¦³´ªµ¤Î µ´
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ

2. o µ¦µµ
2.1 ¦µµ °· oµ¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤´»£µ¡
2.2 ¤¸µ¦·o µ¥¦µµ°¥nµ´Á
2.3 ¦µµµ¦¦· µ¦¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤´»£µ¡

4. o µµ¦n Á¦·¤µ¦¨µ/¦³µ´ ¤¡´r
4.1 ·¦¦¤¡·Á«¬ÄnªÁ«µ¨
4.2 µ¦¦³µ´¤¡´rµ¤ºÉ °nµÇ

83

วารสารการบริการและการท่ องเทีย่ วไทย

ปี ที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2556)

µµ¦µ¸É 2 ªµ¤Îµ´ °´ ´¥n ª¦³¤µµ¦¨µÄµ¦´· ÄÁ¨º°n°Á¸É¥ª
¨µÎÊµ °Á¥µªÅ¥ÄÁ ¦» Á¡¤®µ¦ ¡ªnµ Á¥µªÅ¥ÄÁ ¦» Á¡¤®µ¦¸ÉÁ¥Á·
µÅn°Á¸É¥ª¨µÎÊµÄ®oªµ¤Îµ´Ã¥¦ª¤°¥¼Än ¦³´¤µ Ã¥oµ¸ÉÄ®oªµ¤Îµ´¤µ¸É» º°
oµµ¦n Á¦· ¤µ¦¨µ®¦º °µ¦¦³µ´¤¡´r ( =4.04, S.D = 0.693) ¦°¨¤µº° oµn°µµ¦´
Îµ®nµ¥ ( =3.99, S.D = 0.609) oµ¨·£´rÂ¨³µ¦¦· µ¦ ( =3.94, S.D = 0.524) Â¨³oµ¦µµ ( =3.87,
S.D = 0.716)
oµ µ¦n  Á¦· ¤µ¦¨µ®¦º °µ¦¦³µ´ ¤ ¡´ r Á¥µªÅ¥Ä®o  ªµ¤Î µ ´ ÄÁ¦ºÉ °
µ¦¦³µ´¤¡´rµ¤ºÉ °nµÇ ¤µ¸É» ¦°¨¤µº° Á¦ºÉ °·¦¦¤¡·Á«¬ÄnªÁ«µ¨
oµn°µµ¦´Îµ®nµ¥ Á¥µªÅ¥Ä®oªµ¤Îµ´ÄÁ¦ºÉ ° ´«¸ ¥£µ¡¸Éª¥µ¤¤µ¸É»
¦°¨¤µº° Á°¨´¬³Á¡µ³´ª °¨µÎÊµ Â¨³ªµ¤³ªÄµ¦Á·µ µ¤¨Îµ´
oµ¨·£´rÂ¨³µ¦¦· µ¦ Á¥µªÅ¥Ä®oªµ¤Îµ´ÄÁ¦ºÉ ° · oµ¸É¤¸¦¼Â´¤´¥¤µ
¸É» ¦°¨¤µº° ¨·£´r°o ·É¸É®µÎµ®nµ¥¥µ Â¨³µ¦¦· µ¦oª¥°´¥µ«´¥Å¤¦¸ µ¤¨Îµ´
oµ ¦µµ Á¥µªÅ¥Ä®o ªµ¤Îµ ´ ÄÁ¦ºÉ °  ¦µµ °·  oµ ¤¸  ªµ¤Á®¤µ³¤´ »  £µ¡
¤µ¸É» ¦°¨¤µº° µ¦·o µ¥¦µµ°¥nµ´Á Â¨³¦µµµ¦¦· µ¦¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤´»£µ¡
ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลือกท่อง
เที่ยวตลาดนํ้าของเยาวชนไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร จําแนกตามเพศ
´´¥n ª¦³¤µµ¦¨µ

Á¡«µ¥

oµ¨·£´rÂ¨³µ¦¦· µ¦

XX
3.92

oµ¦µµ

S.D.

Á¡«®·
S.D.

t-test

Sig.

0.538

XX
3.96

0.513

-0.702

0.483

3.78

0.735

3.94

0.694

-2.178

0.030*

oµn°µµ¦´Îµ®nµ¥

3.94

0.595

4.04

0.619

-1.495

0.136

oµn Á¦· ¤µ¦¨µ/¦³µ´¤¡´r

4.12

0.644

3.99

0.724

1.798

0.073

3.93

0.444

3.98

0.459

-1.228

0.220

Ã¥¦ª¤

µµ¦µ¸É 3 ¨µ¦Á¦¸ ¥Á¸ ¥ªµ¤Îµ´ °´ ´¥n ª¦³¤µµ¦¨µÄ µ¦
´· ÄÁ¨º°n°Á¸É¥ª¨µÎÊµ °Á¥µªÅ¥ÄÁ ¦» Á¡¤®µ¦ ÎµÂµ¤Á¡« Ã¥°
oª¥·· t-test ¸É¦³´´¥Îµ´µ·· 0.05 ¡ªnµ Á¥µªÅ¥¸É¤¸Á¡«nµ´Ä®oªµ¤Îµ´ °
´ ´¥n ª¦³¤µµ¦¨µÄµ¦´· ÄÁ¨º °n°Á¸É ¥ª¨µÎÊµÃ¥¦ª¤Å¤nÂnµ´ (t =
-1.228, Sig. =0.220) Á¤ºÉ°¡·µ¦µ¦µ¥ °o ¡ªnµ Á¥µªÅ¥¸É¤¸Á¡«nµ´Ä®oªµ¤Îµ´ °´ ´¥n ª
¦³¤µµ¦¨µÂnµ´ ´¸Ê oµ¨·£´rÂ¨³µ¦¦· µ¦ Á¦ºÉ °· oµ¸ÉÂ¹Á°¨´¬r
°»¤ (t = -1.254, Sig. = 0.019) Ã¥Á¡«®·Ä®oªµ¤Îµ´¤µªnµÁ¡«µ¥ oµ¦µµ Á¦ºÉ °¦µµ
°· oµ ¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤´»£µ¡ (t = -1.254, Sig. = 0.019)Ã¥Á¡«®·Ä®oªµ¤Îµ´¤µªnµ
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Á¡«µ¥ oµn°µµ¦´Îµ®nµ¥ Á¦ºÉ ° ªµ¤³ªÄµ¦Á·µ (t = -2.101, Sig. = 0.036)) Â¨³
Á°¨´¬rÁ¡µ³´ª °¨µÎÊµ (t = -2.165, Sig. = 0.0031) Ã¥Á¡«®·Ä®oªµ¤Îµ´¤µªnµ Á¡«µ¥
´Ê°¦³ÁÈ oµµ¦n Á¦· ¤µ¦¨µ®¦º °µ¦¦³µ´¤¡´r Á¦ºÉ °µ¦¦³µ´¤¡´rµ¤ºÉ °nµÇ
(t = 3.583, Sig. = 0.000) Ã¥Á¡«µ¥Ä®oªµ¤Îµ´¤µªnµÁ¡«®·
ตารางที่ 4 การเปรี ยบเทียบความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลือกท่อง
เที่ยวตลาดนํ้าของเยาวชนไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร จําแนกตามอายุ
ÎµÉ ªn µ 18 ¸

18 – 24 ¸

X

S.D.

X

S.D.

oµ¨·£´rÂ¨³µ¦¦· µ¦

3.98

0.809

3.94

oµ¦µµ

4.01

0.863

oµn°µµ¦´Îµ®nµ¥

4.20

oµn Á¦· ¤µ¦¨µ/¦³µ´¤¡´r

´´¥n ª¦³¤µµ¦¨µ

Ã¥¦ª¤

t-test

Sig.

0.487

0.339

0.736

3.85

0.699

1.211

0.227

0.806

3.98

0.584

1.579

0.123

3.88

1.155

4.06

0.627

-0.876

0.387

4.05

0.750

3.95

0.412

0.743

0.463

µµ¦µ¸É 4 ¨µ¦Á¦¸ ¥Á¸ ¥ ªµ¤Î µ ´ °´  ´¥ n ª ¦³¤µµ¦¨µÄ
µ¦´· ÄÁ¨º°n°Á¸É¥ª¨µÎÊµ °Á¥µªÅ¥ÄÁ ¦» Á¡¤®µ¦ ÎµÂµ¤°µ¥» Ã¥°
oª¥·· F-test ¸É¦³´´¥Îµ´µ·· 0.05 ¡ªnµ Á¥µªÅ¥¸É¤¸°µ¥»nµ´Ä®oªµ¤Îµ´ °
´ ´¥n ª¦³¤µµ¦¨µÄµ¦´· ÄÁ¨º°n°Á¸É¥ª¨µÎÊµÃ¥¦ª¤Å¤nÂnµ´ (F=1.413,
Sig.=0.235) ÂnÁ¤ºÉ°¡·µ¦µ¦µ¥oµ ¡ªnµ oµn °µµ¦´Îµ®n µ¥ Á¥µªÅ¥¸É¤¸°µ¥»nµ´
Ä®oªµ¤Îµ´ °´ ´¥n ª¦³¤µµ¦¨µÄµ¦´· ÄÁ¨º°n°Á¸É¥ª¨µÎÊµÂnµ´
(F=4.198,Sig.=0.0041)
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ตารางที่ 5 การเปรี ยบเทียบความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลือกท่อง
เที่ยวตลาดนํ้าของเยาวชนไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา
´´¥n ª¦³¤
µµ¦¨µ

ÎµÉ ªn µ ¤.o 
X

S.D.

¤.o 
X

¤.¨µ¥

S.D.

X

S.D.

¦·µ¦¸
X

S.D.

F

Sig.

oµ¨·£´rÂ¨³
µ¦¦· µ¦

4.17 0.308 2.25 0.530 3.93 0.513 4.42 0.188 10.142 0.000*

oµ¦µµ

3.80 0.388 3.33 0.471 3.87 0.728 3.72 0.490 0.498 0.684

oµn°µµ¦´
Îµ®nµ¥

4.28 0.609 2.92 0.589 3.99 0.608 4.00 0.258 2.99

0.031*

oµn Á¦· ¤µ¦
3.92 0.359 2.50 0.707 4.05 0.693 4.25 0.612 3.720 0.012*
¨µ/¦³µ´¤¡´r
Ã¥¦ª¤

4.12 0.265 2.66 0.261 3.96 0.450 4.16 0.257 6.694 0.000*

µµ¦µ¸É É 5 ¨µ¦Á¦¸ ¥Á¸ ¥ ªµ¤Î µ ´ °´  ´ ¥ n ª ¦³¤µµ¦¨µ
Äµ¦´· ÄÁ¨º°n°Á¸É¥ª¨µÎÊµ °Á¥µªÅ¥ÄÁ ¦» Á¡¤®µ¦ÎµÂµ¤ ¦³´µ¦
«¹ ¬µ Ã¥°oª¥· · F-test ¸É ¦³´´¥Îµ´µ· · 0.05 ¡ªnµ Á¥µªÅ¥¸É ¤¸µ¦«¹ ¬µ
nµ´Ä®oªµ¤Îµ´ °´ ´¥n ª¦³¤µµ¦¨µÄµ¦´· ÄÁ¨º°n°Á¸É¥ª¨µÎÊµÃ¥
¦ª¤Ânµ´ (F=6.694, Sig.= 0.000) Á¤ºÉ°¡·µ¦µ¦µ¥oµ¡ªnµ Á¥µªÅ¥¸É¤¸µ£µ¡nµ´
Ä®oªµ¤Îµ´ °´ ´¥n ª¦³¤µµ¦¨µÄµ¦´· ÄÁ¨º°n°Á¸É¥ª¨µÎÊµoµ¨·£´r
Â¨³µ¦¦· µ¦ oµn °µµ¦´Îµ®n µ¥ Â¨³oµµ¦n Á¦· ¤µ¦¨µ®¦º °µ¦¦³µ´¤¡´r
Ânµ´ (F=4.198, Sig.=0.0041)
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ตารางที่ 6 การเปรี ยบเทียบความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลือกท่อง
เที่ยวตลาดนํ้าของเยาวชนไทยในเขตกรุ งเทพมหานครจําแนกตามอาชีพ
´Á¦¸¥/´«¹¬µ ¡´µ¦·¬´

´´¥n ª¦³¤µµ¦¨µ

t-test

Sig.

0.327

-0.318

0.751

3.83

0.178

0.485

0.635

0.609

3.54

0.443

2.149

0.032*

4.04

0.699

4.12

0.231

-0.942

0.368

3.96

0.457

3.84

0.279

0.733

0.464

X

S.D.

X

S.D.

oµ¨·£´rÂ¨³µ¦¦· µ¦

3.94

0.527

4.00

oµ¦µµ

3.87

0.723

oµn°µµ¦´Îµ®nµ¥

4.01

oµn Á¦· ¤µ¦¨µ/¦³µ´¤¡´r
Ã¥¦ª¤

จากตารางที่ 6 ผลการเปรี ยบเที ย บความสํ า คัญ ของปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดใน
การตัด สิ น ใจเลื อ กท่ อ งเที่ ย วตลาดนํ้า ของเยาวชนไทยในเขตกรุ ง เทพมหานคร จํา แนกตามอาชี พ
โดยทดสอบด้วยสถิติ F-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า เยาวชนไทยที่มีอาชีพต่างกันให้ความ
สําคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลือกท่องเที่ยวตลาดนํ้าโดยรวมไม่แตกต่างกัน
(F= 0.537, Sig. = 0.064) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า เยาวชนไทยที่มีอาชี พต่างกันให้ความสําคัญของ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลือกท่องเที่ ยวตลาดนํ้า ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
แตกต่างกัน (F = 4.618, Sig. = 0.0032)
ตารางที่ 7 การเปรี ยบเทียบความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลือกท่อง
เที่ยวตลาดนํ้าของเยาวชนไทยในเขตกรุ งเทพมหานครจําแนกตามรายได้
´´¥n ª¦³¤µµ¦¨µ

ÎµÉ ªn µ 10,000 10,001-15,000 ¤µªn µ 15,000
X

X

S.D.

S.D.

X

S.D.

F-test Sig.

oµ¨·£´rÂ¨³µ¦¦· µ¦

3.93 0.527 4.13 0.397 4.38 0.000 2.066 0.128

oµ¦µµ

3.86 0.722 3.98 0.633 3.78 0.192 0.186 0.830

oµn°µµ¦´Îµ®nµ¥

3.99 0.612 4.00 0.606 4.39 0.385 0.621 0.538
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จากตารางที่ 7 ผลการเปรี ยบเที ย บความสํ า คัญ ของปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดใน
การตัด สิ น ใจเลื อ กท่ อ งเที่ ย วตลาดนํ้า ของเยาวชนไทยในเขตกรุ ง เทพมหานคร จํา แนกตามรายได้
โดยทดสอบด้วยสถิติ F-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า เยาวชนไทยที่มีรายได้ต่างกันให้ความ
สําคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลือกท่องเที่ยวตลาดนํ้าโดยรวมไม่แตกต่างกัน
(F = 1.047, Sig. = 0.352) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า เยาวชนไทยที่มีรายได้ต่างกันให้ความสําคัญของ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลือกท่องเที่ยวตลาดนํ้า ในทุกด้านไม่แตกต่างกัน
การอภิปรายผล
1.ความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลื อกท่ องเที่ ยวตลาดนํ้า
ของเยาวชนไทยในเขตกรุ งเทพมหานครโดยรวม พบว่า เยาวชนไทยให้ความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดในการตัดสิ นใจท่องเที่ยวตลาดนํ้าโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากการท่องเที่ยว
ตลาดนํ้าในปั จจุบนั ได้รับความนิ ยมมากขึ้น ตลาดนํ้าแต่ละแห่ งได้มีการปรับปรุ งพัฒนาให้มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกและสิ นค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ ยว ซึ่ งสามารถดึ งดูดนักท่องเที่ ยว
ได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณริ ษา นิ ลแสง (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ความคาดหวังและ
ความสําคัญของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้งส่ วนใหญ่มีความสําคัญ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว พบว่านักท่องเที่ยวมีความสําคัญอยูร่ ะดับมาก
ทุกด้าน
2. ความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลือกท่องเที่ยวตลาดนํ้าของ
เยาวชนไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร รายด้าน พบว่า เยาวชนไทยให้ความสําคัญด้านการส่ งเสริ มการตลาด
หรื อการประชาสัมพันธ์ ในเรื่ องการประชาสัมพันธ์ตามสื่ อต่างๆ มากที่สุด รองลงมาคือกิจกรรมพิเศษใน
ช่วงเทศกาล อาจเป็ นเพราะการประชาสัมพันธ์ตามสื่ อต่างๆ และกิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลสามารถ
ดึ งดูดให้เยาวชนไทยในเขตกรุ งเทพมหานครต้องการเข้าไปเที่ยวตลาดนํ้ามากขึ้น ด้านช่ องทางการจัด
จําหน่าย เยาวชนไทยให้ความสําคัญในเรื่ อง ทัศนี ยภาพที่สวยงามและ เอกลักษณ์เฉพาะตัวของตลาดนํ้า
อาจเป็ นเพราะทัศนี ยภาพที่สวยงามและความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตลาดนํ้าแต่ละที่สามารถดึงดูด
เยาวชนให้ไปท่องเที่ยวตลาดนํ้าเพิ่มขึ้น เนื่ องจากตลาดนํ้าแต่ละแห่ งมีทศั นี ยภาพที่แตกต่างกันออกไป
ด้านผลิตภัณฑ์และการบริ การ เยาวชนไทยให้ความสําคัญในเรื่ องสิ นค้าที่มีรูปแบบทันสมัย ผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่ นที่ หาจําหน่ ายยาก และการบริ การด้วยอัธยาศัยไมตรี อาจเป็ นเพราะนักท่ องเที่ ยวคาดหวังใน
การได้รับการต้อนรับด้วยมิตรไมตรี ที่ดีจากคนในท้องถิ่น ด้านราคาเยาวชนไทยให้ความสําคัญเรื่ องราคา
ของสิ นค้ามีความเหมาะสมกับคุณภาพมากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรพล สุ วรรณภูมิ (2554) ที่
ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการมาเที่ยวตลาดนํ้า
คลองสระบัว จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ที่พึงพอใจต่อการจัดจําหน่ายอาหารที่หลากหลายในราคาที่เหมาะ
สม ทําให้นกั ท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจและบอกต่อบุคคลที่รู้จกั
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o °Á°Â³Á¡º°É Îµ¨µ¦ª·¥´ ÅÄo
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