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MARKETING MIX FACTORS AFFECTING DECISION MAKING TO 
TRAVEL TO FLOATHING MARKET OF THAI YOUTH IN BANGKOK
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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 sam-
ple 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 

ท่องเท่ียวตลาดนํ้ าของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยไปท่องเท่ียวตลาดนํ้ า เม่ือจาํแนก
ตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพและรายได ้โดยใชส้ถิติ t-test

กรณีเปรียบเทียบความแตกต่างของเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ และสถิติ F-test กรณีเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของระดบัการศึกษาและรายได  ้ ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า เยาวชนไทยท่ี
มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได  ้ให้ความสําคญัของปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวตลาดนํ้ าไม่แตกต่างกนั ส่วนเยาวชนไทยท่ีมี
ระดบัการศึกษาต่างกนัใหค้วามสาํคญัของปัจจยั ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมแตกต่างกนั
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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.
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ของนักท่องเท่ียวในอนาคต โดยเฉพาะดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด ซ่ึงนบัวา่มีบทบาทในการดาํเนินงานในสัดส่วนท่ีค่อนขา้งมาก อาทิ
การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ตามส่ือต่างๆ หรือการจดักิจกรรมในช่วงเทศกาลต่างๆ เพ่ือประชาสมัพนัธ์
ส่งเสริมและพฒันาภาพลักษณ์ตลาดนํ้ าในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวดัใกล้เคียงให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพและสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะเยาวชนไทย ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีน่าสนใจและ
ควรให้ความสําคญั เน่ืองจากกลุ่มเยาวชนจะมีอิทธิพลต่อครอบครัวอย่างมากในการตดัสินใจไปท่อง
เท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ (Weaver and Oppermann, 2000) รวมทั้งเยาวชนเหล่าน้ีจะเป็นนกัท่องเท่ียว
ท่ีสาํคญัในอนาคต

เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง
 ทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดการจดัแผนการตลาดทางดา้นการท่องเท่ียวมีความ
สําคัญต่อความสําเร็จในการชักจูงนักท่องเท่ียวให้ไปท่องเท่ียวในสถานท่ีเป้าหมาย โดยหลักการ
ตลาดเบ้ืองตน้ท่ีจะนาํมาพิจารณาจะใชท้ฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดของ คอตเลอร์, ฟิลลิป (2545) 

ซ่ึงประกอบดว้ย
 (1)  ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการ (Product) สินคา้หรือบริการท่ีเราจะเสนอให้กบัลูกคา้ แนว
ทางการกาํหนดผลิตภณัฑแ์ละการบริการให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายตอ้งดูว่ากลุ่มเป้าหมายตอ้งการ
อะไรผลิตภณัฑค์วรมีความหลากหลาย แสดงถึงเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน
 (2)  ดา้นราคา (Price) การกาํหนดราคาของสินคา้ของการท่องเท่ียวนั้นค่อนขา้งลาํบากเน่ืองจาก
สภาวะความตอ้งการของตลาด (Demand) และจาํนวนของสินคา้ท่ีมีอยู่ในตลาด (Supply) อีกทั้งยงัมี
ปัจจยัอ่ืนท่ีเป็นตวักาํหนด เช่น ฤดูกาล ซ่ึงสินคา้หลายชนิดจะข้ึนอยูก่บัฤดูกาลท่องเท่ียว การกาํหนดราคา
สินคา้ชนิดเดียวกนัอาจมีราคาท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมากกวา่ในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว นอกจากน้ียงัมีมาตรฐาน
การบริการท่ีแตกต่างกนัในการกาํหนดราคา ซ่ึงผูซ้ื้อสินคา้จะตอ้งยอมรับในมาตรฐานดงักล่าว
 (3)  ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย (Place) การท่องเท่ียวนั้นสามารถเปล่ียนแปลงและเลือกช่อทาง
การจาํหน่ายไดโ้ดยไม่มีกฎตายตวั ซ่ึงจะถกูกาํหนดโดยสภาวะการตลาด ผูผ้ลิตจาํเป็นตอ้งส่งข่าวสารต่างๆ 

ใหไ้ปถือมือผูบ้ริโภค เพ่ือจะไดน้าํข่าวสารนั้นมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจ เน่ืองจากสินคา้ทาง การท่อง
เท่ียวนั้นนกัท่องเท่ียวจาํเป็นตอ้งเดินทางมาบริโภคยงัสถานท่ีของผูผ้ลิต ดงันั้นตอ้งพิจารณาในเร่ืองของ
ระยะทาง ระยะเวลา และความสะดวกในการเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียว
 (4)  ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาดมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความ
ตอ้งการท่องเท่ียวให้แก่ผูบ้ริโภค ซ่ึงจะกลายเป็นท่องเท่ียวในอนาคต การดาํเนินงานดา้นการส่งเสริม 

การจาํหน่ายในธุรกิจท่องเท่ียวน้ี นบัว่ามีบทบาทในการดาํเนินงานในสัดส่วนท่ีค่อนขา้งมาก ซ่ึงการส่ง
เสริมการตลาดสามารถดาํเนินการได ้ 4 ลกัษณะ คือ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ตามส่ือต่างๆ เช่น 

โทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ ์การประชาสัมพนัธ์ การขายโดยตรงหรือการจดักิจกรรมในช่วงเทศกาลต่างๆ เพ่ือ
ประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวใหเ้ป็นท่ีรู้จกั หรือสร้างภาพพจนท่ี์ดีใหก้บัแหล่งท่องเท่ียว

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง
 วรพล สุวรรณภูมิ (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวในการมาเท่ียวตลาดนํ้าคลองสระบวั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ผลการศึกษาพบวา่
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 P      0.5
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 e       0.05
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  1   
  56.70   43.30  18 – 24   

90.70   98.90 / .  
 94.60 /   97.80   10,000 

  95.40

ตารางที ่1 จาํนวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง
 (N = 367) (100.00)
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      3.1  18 
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     4.3 / .

     4.4 

12

2
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6
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94.60
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5. 
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     5.2 
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8
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X S.D
1. 
     1.1  

     1.2  

     1.3  

     1.4  

     1.5  

     1.6  

     1.7  

     1.8  

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

3.94 0.524
2. 
    2.1  

    2.2  

    2.3  

    3.87 0.716

ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือก
  ท่องเท่ียวตลาดนํ้าของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
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      3.99 0.609
4. /
     4.1  

     4.2  

3.97

4.11

0.846
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/ 4.04 0.693
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  3  
  

 t-test  0.05  

 (t =
-1.228, Sig. =0.220)   

   
  (t = -1.254, Sig. = 0.019)    
  (t = -1.254, Sig. = 0.019)

t-test Sig.
S.D. S.D.

3.92 0.538 3.96 0.513 -0.702 0.483

3.78 0.735 3.94 0.694 -2.178 0.030*

3.94 0.595 4.04 0.619 -1.495 0.136

/ 4.12 0.644 3.99 0.724 1.798 0.073

3.93 0.444 3.98 0.459 -1.228 0.220

X X

  2 
  

   
 ( =4.04, S.D = 0.693)  

 ( =3.99, S.D = 0.609)  ( =3.94, S.D = 0.524)  ( =3.87, 
S.D = 0.716) 
  

   
     

   
   

     
                 

    

ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกท่อง
  เท่ียวตลาดนํ้าของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามเพศ

X X
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     (t = -2.101, Sig. = 0.036)) 
 (t = -2.165, Sig. = 0.0031)   

  
(t = 3.583, Sig. = 0.000) 

 18 18 – 24 
t-test Sig.

S.D. S.D.

3.98 0.809 3.94 0.487 0.339 0.736

4.01 0.863 3.85 0.699 1.211 0.227

4.20 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

X X

  4  
  

 F-test  0.05  
 (F=1.413, 

Sig.=0.235)     
 

(F=4.198,Sig.=0.0041) 

ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกท่อง
  เท่ียวตลาดนํ้าของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามอายุ
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 . . .
F Sig.

S.D. S.D. S.D. S.D.

4.17 0.308 2.25 0.530 3.93 0.513 4.42 0.188 10.142 0.000*

3.80 0.388 3.33 0.471 3.87 0.728 3.72 0.490 0.498 0.684

4.28 0.609 2.92 0.589 3.99 0.608 4.00 0.258 2.99 0.031*

/
3.92 0.359 2.50 0.707 4.05 0.693 4.25 0.612 3.720 0.012*

4.12 0.265 2.66 0.261 3.96 0.450 4.16 0.257 6.694 0.000*

X X X X

  5   
 

  F-test  0.05  

 (F=6.694, Sig.= 0.000)   

   
  (F=4.198, Sig.=0.0041) 

ตารางที่ 5  การเปรียบเทียบความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกท่อง
  เท่ียวตลาดนํ้าของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามระดบัการศึกษา
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/
t-test Sig.

S.D. S.D.

3.94 0.527 4.00 0.327 -0.318 0.751

3.87 0.723 3.83 0.178 0.485 0.635

4.01 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 X

 10,000 10,001-15,000  15,000
F-test Sig.

S.D. S.D. S.D.

3.93 0.527 4.13 0.397 4.38 0.000 2.066 0.128

3.86 0.722 3.98 0.633 3.78 0.192 0.186 0.830

3.99 0.612 4.00 0.606 4.39 0.385 0.621 0.538

X X X

 จากตารางท่ี  6 ผลการเปรียบเทียบความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน
การตัดสินใจเลือกท่องเท่ียวตลาดนํ้ าของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอาชีพ
โดยทดสอบดว้ยสถิติ F-test ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ เยาวชนไทยท่ีมีอาชีพต่างกนัใหค้วาม
สาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวตลาดนํ้าโดยรวมไม่แตกต่างกนั
(F= 0.537, Sig. = 0.064) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า เยาวชนไทยท่ีมีอาชีพต่างกนัให้ความสําคญัของ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวตลาดนํ้ า ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย
แตกต่างกนั (F = 4.618, Sig. = 0.0032)

ตารางที่ 6  การเปรียบเทียบความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกท่อง
  เท่ียวตลาดนํ้าของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานครจาํแนกตามอาชีพ

ตารางที่ 7  การเปรียบเทียบความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกท่อง
  เท่ียวตลาดนํ้าของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานครจาํแนกตามรายได้
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 จากตารางท่ี  7 ผลการเปรียบเทียบความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน
การตัดสินใจเลือกท่องเท่ียวตลาดนํ้ าของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามรายได ้

โดยทดสอบดว้ยสถิติ F-test ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ เยาวชนไทยท่ีมีรายไดต่้างกนัใหค้วาม
สาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวตลาดนํ้าโดยรวมไม่แตกต่างกนั
(F = 1.047, Sig. = 0.352) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า เยาวชนไทยท่ีมีรายไดต่้างกนัให้ความสาํคญัของ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวตลาดนํ้า ในทุกดา้นไม่แตกต่างกนั

การอภปิรายผล
  1.ความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวตลาดนํ้ า
ของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม พบวา่ เยาวชนไทยใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดในการตดัสินใจท่องเท่ียวตลาดนํ้ าโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการท่องเท่ียว
ตลาดนํ้ าในปัจจุบนัไดรั้บความนิยมมากข้ึน ตลาดนํ้ าแต่ละแห่งไดมี้การปรับปรุงพฒันาให้มีส่ิงอาํนวย
ความสะดวกและสินคา้ให้เพียงพอต่อความตอ้งการของนักท่องเท่ียว ซ่ึงสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียว
ไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณริษา นิลแสง (2553) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ความคาดหวงัและ
ความสาํคญัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อตลาดนํ้าบางนํ้ าผึ้ง อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ
ผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดนํ้ าบางนํ้ าผึ้งส่วนใหญ่มีความสาํคญั
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบวา่นกัท่องเท่ียวมีความสาํคญัอยูร่ะดบัมาก
ทุกดา้น
  2. ความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวตลาดนํ้ าของ
เยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร รายดา้น พบวา่ เยาวชนไทยใหค้วามสาํคญัดา้นการส่งเสริมการตลาด
หรือการประชาสมัพนัธ์ ในเร่ืองการประชาสมัพนัธ์ตามส่ือต่างๆ มากท่ีสุด รองลงมาคือกิจกรรมพิเศษใน
ช่วงเทศกาล อาจเป็นเพราะการประชาสัมพนัธ์ตามส่ือต่างๆ และกิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลสามารถ
ดึงดูดให้เยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานครตอ้งการเขา้ไปเท่ียวตลาดนํ้ ามากข้ึน ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย เยาวชนไทยใหค้วามสาํคญัในเร่ือง ทศันียภาพท่ีสวยงามและ เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของตลาดนํ้ า
อาจเป็นเพราะทศันียภาพท่ีสวยงามและความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของตลาดนํ้ าแต่ละท่ีสามารถดึงดูด
เยาวชนให้ไปท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากตลาดนํ้ าแต่ละแห่งมีทศันียภาพท่ีแตกต่างกนัออกไป
ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการ เยาวชนไทยให้ความสาํคญัในเร่ืองสินคา้ท่ีมีรูปแบบทนัสมยั ผลิตภณัฑ์
ทอ้งถ่ินท่ีหาจาํหน่ายยาก และการบริการดว้ยอธัยาศยัไมตรี อาจเป็นเพราะนักท่องเท่ียวคาดหวงัใน
การไดรั้บการตอ้นรับดว้ยมิตรไมตรีท่ีดีจากคนในทอ้งถ่ิน ดา้นราคาเยาวชนไทยใหค้วามสาํคญัเร่ืองราคา
ของสินคา้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพมากท่ีสุดซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรพล สุวรรณภมิู (2554) ท่ี
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในการมาเท่ียวตลาดนํ้ า 
คลองสระบวั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ท่ีพึงพอใจต่อการจดัจาํหน่ายอาหารท่ีหลากหลายในราคาท่ีเหมาะ
สม ทาํใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจและบอกต่อบุคคลท่ีรู้จกั
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