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บทคัดย่อ 
การศึกษาพ้ืนที่ในการจัดต้ังตลาดนัดวิถีชุมชน กรณีศึกษา : อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

ปัจจัยในการจัดต้ังตลาดนัดวิถีชุมชน เพ่ือศึกษาพ้ืนที่ในการจัดต้ังตลาดนัดวิถีชุมชน และเพ่ือศึกษาแนวทางในการจัดต้ังตลาด
นัดวิถีชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดต้ังตลาดนัดวิถีชุมชนมีทั้งหมด 7 ปัจจัย โดยเรียงตามล าดับความส าคัญ
จากมากที่สุดดังน้ี 1) ถนน 2) แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3) แนววางท่อประปา 4) ตลาดนัดคู่แข่ง 5) จุดบริการเครื่องรับ
จ่ายเงินอัตโนมัติ 6) ศูนย์รักษาความปลอดภัย และ7) เส้นทางที่มีจุดจอดรถโดยสารประจ าทาง 

ผลการศึกษาพ้ืนที่เหมาะสมในการจัดต้ังตลาดนัดวิถีชุมชนพบว่า พ้ืนที่เหมาะสมมากในการจัดต้ังตลาดนัดวิถีชุมชนมี
พ้ืนที่ 29.20 ตารางกิโลเมตร ซึ่งผลการประเมินความเป็นไปได้ในการจัดต้ังตลาดนัดวิถีชุมชนมักอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางมีพ้ืนที่ 65.01 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ เหมาะสมน้อยมีพ้ืนที่ 130.30 ตาราง
กิโลเมตร และพ้ืนที่ไม่เหมาะสมมีพ้ืนที่ 418.73 ตารางกิโลเมตร เน่ืองจากไม่มีปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดต้ังตลาดนัดวิถีชุมชน 

แนวทางในการจัดต้ังตลาดนัดวิถีชุมชนพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้มีการจัดต้ังตลาดนัดวิถีชุมชน 
อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ในรูปแบบของตลาดบกลักษณะเป็นตลาดนัดคนเดิน การแต่งกายของผู้ขายในตลาดนัดวิถีชุมชน
ควรเหมือนกันด้วยชุดปาเต๊ะ สนับสนุนให้จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมในตลาดนัดวิถีชุมชนด้วยการแสดงดาระ ส่วนสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ที่ขายควรมีความหลากหลาย อีกทั้งมีความเห็นให้จัดตลาดนัดวิถีชุมชนในวันอาทิตย์ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป เพ่ือ
ลดคู่แข่งในทางการตลาด และในประเด็นส่วนประสมทางการตลาดกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม ด้านราคาให้ความส าคัญเกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์ที่ควรก าหนดราคาตามท้องตลาด 
ด้านการจัดจ าหน่ายให้ความส าคัญเกี่ยวกับห้องน้ าที่ควรมีความสะอาดและเพียงพอต่อการใช้บริการ และด้านการส่งเสริม
การตลาดให้ความส าคัญเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆเพ่ือเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง 
ค าส าคัญ: ตลาดนัดวิถีชุมชน, พ้ืนที่เหมาะสม, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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Abstract 
A Study of Area for the Establishment a Community Market Using Geographic Information Systems 

a Case Study:  Mueang Satun District, Satun Province.  The objective of this study was to determine the 
factors in the establishment of the market community, to study the area to establish market community, 
and to study the way in establishing market community.  The study indicated that factors affecting the 
establishment of market community are all 7 factors. By order of importance from most as follows 1) Road 
2)  Tourism culture 3)  Orientation pipe 4)  Market competition 5)  The automatic teller machine services  
6) Security center and 7) The route with the landing spot bus. 

Suitable areas in the establishment of the community market found very suitable area in 
establishing the community market area 29.20 square kilometers the assessment result of the possibility of 
establishing a community market often in close proximity to the source cultural tourism suitable areas with 
moderate area 65.01 square kilometers areas less suitable areas 130.30 square kilometers and the area 
unsuitable areas 418.73 square kilometers due to the lack of factors contributing to the establishment of a 
community market. 

Guidelines for the establishment of a community market found most of the respondents agreed 
to the establishment of a community market mueang satun district, satun province in the form of a land 
market walking street market the dress of the seller in the community market should do the same with a 
series of batik support to display the cultural community market with the show darah sales of goods and 
products should be diversified there is also a comment to the community market on sunday when 2 pm 
onwards to reduce competition in the market and in the marketing mix most cares about the quality of 
products the importance about the price the products should be set prices in the market distributor focus 
on the bathroom should be clean and adequate service promotion and marketing to focus on advertising 
through various media to invite tourists thoroughly. 
Keyword: Community market, Suitable areas, Geographic Information Systems 
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1. บทน า 
รายได้หลักที่ส าคัญของประเทศไทยมาจากการท่องเที่ยว ซึ่งสถิตินักท่องเที่ยวในปี 2559 มีมากถึง 32.59 ล้านคน 

สร้างรายได้มากถึง 1.64 ล้านล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 5,237.62 บาทต่อคนต่อวัน หากพิจารณาจากสถิติการท่องเที่ยว
ในประเทศไทยพบว่า ในแต่ละปีประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวจ านวนมหาศาล (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) 
ปัจจุบันรัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติของประเทศไทยมีมติให้ปี 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋
อย่างยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand Tourism Year 2018” ตลาดนัดวิถีชุมชน เป็นหน่ึงของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิง
วัฒนธรรมของไทยที่อาศัยกายภาพของพ้ืนที่ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศเป็นพ้ืนฐาน ถือเป็นการท่องเที่ยวโดยอาศัยฐาน
ของทรัพยากร และวัฒนธรรมในพ้ืนที่เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงคุณค่าทางทรัพยากรและวัฒนธรรมทางการท่องเที่ยว 
ปัจจุบันมีหลายพ้ืนที่ของประเทศไทยได้เร่งรัดพัฒนาให้พ้ืนที่ของตนมีการจัดต้ังตลาดนัดวิถีชุมชนเพ่ิมมากขึ้นล้วนเป็นการรื้อ
ฟ้ืนวิถีวัฒนธรรมด้ังเดิมเข้ามาประยุกต์ให้เกิดเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจ านวนมาก 

จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่รวมไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนของพ่ีน้องชาวไทยมุสลิม นับได้ว่าเป็นเพชร
อีกเม็ดหน่ึงของภาคใต้ฝั่งอันดามัน อันเป็นจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวโดยไม่เคยเสื่อมคลาย อ าเภอเมืองสตูล เป็นอีก
หน่ึงอ าเภอในจังหวัดสตูลที่น่าสนใจ เน่ืองจากเป็นอ าเภอสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทยฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ชายฝั่งทะเลอันดา
มัน ที่มีขนาดพ้ืนที่ใหญ่ที่สุดและมีจ านวนประชากรมากที่สุดในจังหวัดสตูลถึง 113,659 คน (ศูนย์บริการข้อมูลอ าเภอ, 2559) 
มีความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์มาช้านาน มีวิถีชีวิต และภูมิปัญญาชาวบ้านที่หลากหลาย อีกทั้งเป็นอ าเภอที่มีท่าเทียบเรือ
ส าหรับขนส่งนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง ตลาดนัดวิถีชุมชนจึงถือเป็นอีกหน่ึงทางเลือก
ส าหรับอ าเภอเมืองสตูลที่จะสามารถรักษานักท่องเที่ยวเดิมให้คงอยู่และดึงดูดนักท่องเที่ยวใหม่ให้เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้
ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในพ้ืนที่ดีขึ้น 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยในการจัดต้ังตลาดนัดวิถีชุมชน เพ่ือศึกษาพ้ืนที่ในการจัดต้ังตลาดนัดวิถี
ชุมชน และเพ่ือศึกษาแนวทางการจัดตลาดนัดวิถีชุมชน โดยมีพ้ืนที่ศึกษาคืออ าเภอเมืองสตูล ซึ่งมีทรัพยากร และวัฒนธรรม
ของพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการจัดต้ังตลาดนัดวิถีชุมชน โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนและ
สร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดเป็นแนวทางในการจัดการและส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นต่อไป  

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยในการจัดต้ังตลาดนัดวิถีชุมชน 
2.2 เพ่ือศึกษาพ้ืนที่ในการจัดต้ังตลาดนัดวิถีชุมชน 
2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางในการจัดต้ังตลาดนัดวิถีชุมชน 

 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

ตลาดนัดวิถีชุมชนเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทีส่ าคัญและมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ
ไทย ดังน้ันรูปแบบของงานวิจัยจะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้ทบทวน เอกสาร งานวิจัย วรรณกรรม และ
สิ่งตีพิมพ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

3.1 เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
กิตติพร  ใจบุญ (2549) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับตลาดในประเทศไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการพัฒนาจากตลาด

น้ าเป็นตลาดบก ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของระบบขนส่งและคมนาคม ซึ่งมีความ
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เกี่ยวข้องกับเวลา สินค้าและผู้คนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเวลา สินค้าและผู้คนที่เข้าไปเกี่ยวข้องประกอบกับแนวคิดของ  

คาร์ล  โปลันยี ที่เห็นว่าระบบตลาดเข้ามามีบทบาทแทนที่ศีลธรรม กล่าวคือ ตลาดสมัยใหม่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยเงิน
เป็นสื่อกลาง และมีการต้ังราคาที่ตายตัวเมื่อจ่ายเงินแล้วความสัมพันธ์ก็สิ้นสุดลงไม่มีพันธะที่ต้องพ่ึงพาอาศัยกันอีกต่อไปแยก
ต่างจากตลาดสมัยเก่า ตลาดจึงเป็นสนามประลองเชิงอ านาจผ่านค่านิยมทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 

การเลือกท าเลที่ต้ังและขนาดของตลาดเป นปจจัยที่ตองค านึงถึงอันดับแรกในการด าเนินธุรกิจประเภทน้ีเพ่ือ
ตอบสนองพฤติกรรมผูบริโภคที่ตองการความสะดวกในการซื้อสินคาทั้งน้ีจากการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อ  
สินคาของผูบริโภคในตลาดนัดพบวา ปจจัยในการเลือกท าเลที่ต้ังตลาดนัดควรพิจารณาจากปัจจัยยตาง ๆ ดังน้ี 

1) เปนท าเลที่อยูใกลชุมชนหรืออยูใกลผูซื้อ แหลงชุมชน ยานอุตสาหกรรม โรงงาน หรือ ใกลสถานที่ทางราชการ
หรือยานที่มีผูคนสัญจรผานไปมาคับค่ัง 

2) เปนท าเลที่มีการคมนาคมเขาถึงสะดวก มีพ้ืนที่ส าหรับเปนที่ต้ังตลาดและ สถานที่จอดรถ มีทางเขา - ออก  
ทางสัญจรที่สะดวกปลอดภัยส าหรับผูมาใชบริการ  

3) เปนท าเลที่มีแนวโนมของการขยายตัวของชุมชนในอนาคตหรือไดรับประโยชนจากระบบการขนสง 
4) ปริมาณคูแขง หรือตลาดนัดที่ต้ังอยูในบริเวณที่ใกลเคียงกันไมมีหรือ มีชองวางในการก าหนดวันนัดของตลาดใหม

ไดรวมถึงมีโอกาสและความสามารถในเชิงการแขงขันกับตลาดนัดใกลเคียงได 
5) เปนท าเลที่มีศักยภาพของการขยายพ้ืนที่ในอนาคต และมีโอกาสในการที่จะพัฒนาแขงขันกับตลาดนัดหรือแหล่ง

กลางในการซื้อขายอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
6) เปนท าเลที่ขนาดของที่ดิน สภาพ และระดับที่ดินในปจจุบันมีความเหมาะสมปรับปรุงเพ่ือจัดท าเปนตลาดไดไม

ยาก ไมตองลงทุนในการถมที่หรือปรับปรุงสภาพดินมาก 
7) เปนท าเลที่ไมมีผลกระทบจากสภาพแวดลอมหรือมลพิษที่สงผลตอสุขภาวะของผูบริโภค เช่น มลภาวะทางกลิ่น 

น้ าเสีย และขยะมูลฝอยอื่น ๆ เปนตน 
8) หากเปดเปนตลาดนัดเย็น ควรมีศักยภาพในการจัดสรรสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา น้ าใชใหแกผคูาได้ 
9) ตนทุนในการเชาหรือการลงทุนท าตลาดไมแพงเมื่อเปรียบเทียบกับแหลงท าเลอื่น ๆ ที่มีศักยภาพใกลเคียง (คู่มือ

ผู้จัดตลาดนัด, 2557)  
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ออกแบบเพ่ือสนับสนุนการน าเข้าข้อมูล การ

จัดการข้อมูล การเปลี่ยนแปลงข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างข้อมูลเชิง
พ้ืนที่และข้อมูลรายละเอียด (ข้อมูลเชิงตาราง) โดยมีลักษณะการท างานของท างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ดังน้ี 

1) การน าเข้าข้อมูลต่าง ๆ ให้คอมพิวเตอร์ (Data Input) ซึ่งข้อมูลอาจจะอยู่ในรูปข้อมูลแผนที่ ข้อมูลจากภาคสนาม
หรือข้อมูลเครื่องบันทึกภาพ 

2) การปรับแต่งข้อมูล (Data Manipulation) ข้อมูลที่ได้รับเข้าสู่ระบบบางข้อมูลจ าเป็นต้องได้รับการปรับแต่งให้
เหมาะสมกับงาน เช่น ข้อมูลบางอย่างมีขนาดที่แตกต่างกันหรือใช้พิกัดแผนที่ที่แตกต่างกัน ข้อมูลเหล่าน้ีจะต้อง
ได้รับการปรับอยู่ในระดับเดียวกัน 

3) การจัดการข้อมูล (Data Management) เมื่อน าเข้าข้อมูลและปรับแต่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไป คือการ
จัดการข้อมูล สร้างแฟ้มข้อมูล จัดการข้อมูลแยกเป็นหมวดและเชื่อมโยง ระหว่างข้อมูลเชิงพ้ืนที่และข้อมูลเชิง
คุณลักษณะ เพ่ือให้เป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องและง่ายต่อการปรับแก้และเรียกใช้  
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4) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นการน าเข้าข้อมูล
เชิงพ้ืนที่หลาย ๆ ชั้นข้อมูล (Layer) มา Buffer เพ่ือท ากาวิเคราะห์และก าหนดเง่ือนไขต่าง ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์
ตามวัตถุประสงค์หรือตามแบบจ าลอง 

5) การแสดงผลข้อมูล (Data Display) เป็นการการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งอาจจะอยู่ในรูปตัวเลขหรือ
ข้อมูลภาพกราฟิกที่แสดงผลได้ตามหน้าจอคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ แผนที่ขนาดใหญ่ (Plotter) (วัลลภา, 2555) 

นอกจากน้ีตลาดนัดชุมชนยั งเป็นตัวกลางในการช่วยหมุนเวียนสินค้าให้แก่เกษตรกรผู้ ผลิตในชุมชน  
(กุลยาธร  ขวัญเพ็ชร, 2548: 95) ด้วยเหตุน้ีผู้บริหารระดับประเทศและผู้บริหารระดับท้องถิ่นควรส่งเสริมให้มีตลาดนัดให้มาก
ขึ้น เพ่ือเป็นทางเลือกแก่คนในชุมชนตลาดนัดในภาคใต้มีเป็นจ านวนมาก คือพบได้ในทุกต าบลบางต าบลมีหลายแห่งกระจาย
ไปตามหมู่บ้าน และมีตลาดนัดถึงสองวันในรอบหน่ึงสัปดาห์ ตลาดกลางสินค้าเกษตรในเมืองบางเมืองเติบใหญ่ขึ้นแทนตลาด
ด้ังเดิมที่เคยผูกขาดโดยคนจน มีพ่อค้า แม่ค้ามากมายนับร้อยราย หรือหลายแห่งเป็นพัน ๆ คน ตามตลาดสดในเมืองใหญ่ ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นตลาดของเทศบาลหรือของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็ตาม (สงบ  ส่งเมือง, 2546: 117) 

3.2 กรอบแนวคิด 
 

 
รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิด 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้จ าแนกวิธีการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ  การศึกษาจากเอกสาร โดยศึกษาจากหนังสือ 
บทความรายงาน งานวิจัย และสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาภาคสนาม โดยศึกษาด้วยวิธีการส ารวจ การสัมภาษณ์ 
และการใช้แบบสอบถามกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังน้ี 

4.1 การเลือกพ้ืนที่ศึกษา  
จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่รวมไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนของพ่ีน้องชาวไทยมุสลิม ในปี 2559  

มีจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากถึง 962,224 คน รวมทั้งนักทัศนาจร 414,206 คน มีรายได้จากการ
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ท่องเที่ยวทั้งสิ้น 7,560 ล้านบาท และมีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจะดีขึ้น มีนักท่องเที่ยว นักทัศนาจร เพ่ิมมากขึ้น
เรื่อย ๆ ในทุก ๆ ปี (กรมการท่องเที่ยว, 2560)  

4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนทีศึ่กษา 
การเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา จะท าการสุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยว คือ 

ประชาชน นักท่องเที่ยว รวมไปถึงหน่วยงานที่สนับสนุน โดยการใช้แบบสอบถามเพ่ือสอบถามข้อมูลที่ต้องการแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling Technique) และหลักการค านวณหากลุ่มตัวอย่าง (Simple Size) ของ Taro  Yamane ดังน้ี 

4.2.1 การศึกษาปัจจัยในการจัดต้ังตลาดนัดวิถีชุมชน โดยใช้หลักการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  
จากผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศและผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดนัดวิถีชุมชนในพ้ืนที่จ านวน 14 ตัวอย่างซึ่งจะน าปัจจัยที่ได้จาก
กลุ่มตัวอย่างไปวิเคราะห์หาพ้ืนที่ในการจัดต้ังตลาดนัดวิถีชุมชน 

4.2.2 การศึกษาแนวทางในการจัดต้ังตลาดนัดวิถีชุมชน โดยใช้แบบสอบถามที่มีค าถามแบบเลือกตอบและค าถาม
ปลายเปิด (Open Ended Question) ใช้หลักการค านวณหากลุ่มตัวอย่าง (Simple Size) ของ Taro  Yamane ซึ่งมีสูตรใน
การค านวณ คือ 
 
 
 
   เมื่อ n คือ  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
     N คือ  ขนาดประชากร   
     e   คือ คลาดคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง   
 

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์ และเครื่องมือค านวณหาพิกัดทางภูมิศาสตร์ 

ดังน้ี 
4.3.1 แบบสอบถาม เพ่ือใช้สอบถามปัจจัยและแนวทางในการจัดต้ังตลาดนัดวิถีชุมชนจากผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิ

สารสนเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดนัดวิถีชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา 
4.3.2 แบบสัมภาษณ์บุคคล เป็นการสัมภาษณ์บุคคลในพ้ืนที่ศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความถูกต้องแม่นย าของข้อมูล

มากขึ้น และลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง จากผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทั้งหมด เพ่ือทบทวน
ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา 

4.3.3 เครื่องมือค านวณหาพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) เพ่ือระบุต าแหน่งของปัจจัยที่เชื่อมโยงกันภายในพ้ืนที่ศึกษา 
ซึ่งสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์และประมวลผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

4.4 การรวบรวมข้อมูลและข้ันตอนในการวิจัย  
ผู้วิ จัยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลโดยการทบทวนเอกสาร (Documentary research) การสัมภาษณ์บุคคล 

(Individual interview) และการสอบถาม (Questionnaire) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 - เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.5.1 การวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) จากต ารา เอกสาร บทความงานวิจัย และสิ่งตีพิมพ์ที่
เก่ียวข้อง เพ่ือค้นหาข้อมูลของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในรูปแบบตลาดนัดชุมชน 

2Ne1

N
n
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4.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจ สัมภาษณ์ และสอบถาม จากการจดบันทึกข้อมูลและการบันทึกเสียง 
เพ่ือน ามาถอดข้อมูล จากน้ันเอาข้อมูลจากการวิเคราะห์ด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เริ่มด้วยการจัดระเบียบข้อมูล
ให้อยู่ในรูปของเอกสารก่อนจะแยกตามหัวข้อ และรวบรวมอีกครั้งตามความสัมพันธ์ของข้อมูลที่จะช่วยให้สามารถเรียบเรียง
ข้อมูลเชิงพรรณนาก่อนหาข้อสรุปและตีความ 

4.5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่จากการส ารวจด้วยเครื่องมือค านวณหาพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) โดยน า
ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของการหาพ้ืนที่ในการจัดต้ังตลาดนัดชุมชนมาวิเคราะห์ในโปรแกรมส าเร็จทางภูมิศาสตร์ (ArcMap) 
ท าการให้ค่าคะแนน และแสดงผลลัพธ์ออกมาในลักษณะของแผนที่ 

4.5.4 การวิเคราะห์ปัจจัยและองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับการจัดต้ังตลาดนัดวิถีชุมชน ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการส ารวจพ้ืนที่ และสัมภาษณ์บุคคล จากน้ันมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม แล้วน า
ข้อมูลทั้งสองลักษณะมาท าการตรวจสอบความถูกต้อง แสดงผลลัพธ์ออกมาในลักษณะของแผนที่ด้วยโปรแกรมส าเร็จทาง
ภูมิศาสตร์ (ArcMap) และแสดงเน้ือหาออกมาเป็นรูปแบบเอกสาร เพ่ือสรุปปัจจัยและองค์ประกอบในการจัดต้ังตลาดนัดวิถี
ชุมชนอ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  

 
5. สรุปผลการวิจัย 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเรื่อง การศึกษาหาพ้ืนที่ในการจัดต้ังตลาดนัดวิถีชุมชน อ าเภอเมืองสตูล จังหวัด
สตูล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี 

5.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดต้ังตลาดนัดวิถีชุมชน มีทั้งหมด 7 ปัจจัย โดยเรียงล าดับความส าคัญได้ดังน้ี 1) ถนน  
2) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 3) แนววางท่อประปา 4) ตลาดนัดคู่แข่ง 5) จุดบริการเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ  
6) ศูนย์รักษาความปลอดภัย และ 7) เส้นทางที่มีจุดจอดรถโดยสารประจ าทาง 

5.2 พ้ืนที่เหมาะสมในการจัดต้ังตลาดนัดวิถีชุมชน อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ที่ได้จากการค านวณคะแนนรวมแบบ
ถ่วงน้ าหนัก (Weighting) สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม คือ พ้ืนที่ไม่เหมาะสม ฃ่วงคะแนน 0 - 20 มีพ้ืนที่ 418.73 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 65.01 ของพ้ืนที่ กระจายอยู่ทั่วทุกต าบล โดยต าบลที่ครอบคลุมมากที่สุดคือต าบลตันหยงโป พ้ืนที่เหมาะสมน้อย 
ฃ่วงคะแนน 21 - 41 มีพ้ืนที่ 130.30 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 20.23 ของพ้ืนที่ กระจายอยู่ทั่วทุกต าบล โดยต าบลที่
ครอบคลุมมากที่สุดคือต าบลเจ๊ะบิลัง พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง ฃ่วงคะแนน 42 - 62 มีพ้ืนที่ 65.83 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อย
ละ 10.22 ของพ้ืนที่ กระจายอยู่ทั่วทุกต าบล โดยต าบลที่ครอบคลุมมากที่สุดคือต าบลควนโพธิ์  และพ้ืนที่เหมาะสมมาก น้อย  
ช่วงคะแนน 63 - 83 มีพ้ืนที่ 29.20 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 4.53 ของพ้ืนที่ กระจายอยู่ทั่วทุกต าบลในพ้ืนที่ศึกษายกเวน้
ต าบลเจ๊ะบิลัง โดยต าบลที่ครอบคลุมมากที่สุดคือ ต าบลคลองขุด และพบว่าพ้ืนที่ที่มีความเป็นไปได้ในการจัดต้ังตลาดนัด 
วิถีชุมชนแต่ละต าบลมีจ านวน 7 พ้ืนที่ ดังน้ี  1) สนามบิน 2) คลองฉลุง 3) ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบากันเคย 4) ท่าเรือ 
หลวงต ามะลัง 5) ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกตรี 6) ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเขาพญาบงัสา และ 7) คลองม าบังและย่านเมอืงเก่า ดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 แสดงพ้ืนที่ที่มีความเป็นไปได้ในการจัดต้ังตลาดนัดวิถีชุมชน อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
ที่มา : การวิเคราะห์โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
 

5.3 แนวทางในการจัดต้ังตลาดนัดวิถีชุมชน อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
100 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้มีการจัดต้ังตลาดนัดวิถีชุมชน อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล จ านวน 96 
คน คิดเป็นร้อยละ 96.00 ซึ่งส่วนใหญ่สนับสนุนให้มีการจัดตลาดนัดวิถีชุมชนในรูปแบบของตลาดบกจ านวน 75 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75.00 โดยส่วนใหญ่ที่ให้ความเห็นว่าควรจัดตลาดนัดวิถีชุมชนเป็นตลาดบกสนับสนุนให้มีลักษณะเป็นตลาดนัดคนเดิน
จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 61.33 ส่วนการแต่งกายของผู้ขายในตลาดนัดวิถีชุมชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นให้มี
การแต่งกายเหมือนกันจ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 82.00 โดยส่วนใหญ่ที่ให้ความเห็นว่าผู้ขายควรแต่งกายเหมือนกัน
สนับสนุนให้แต่งกายด้วยชุดปาเต๊ะจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 52.44 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นให้มีการจัดแสดง
ศิลปวัฒนธรรมในตลาดนัดวิถีชุมชนจ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 86.00 โดยส่วนใหญ่ที่ให้ความเห็นว่าให้มีการจัดแสดง
ศิลปวัฒนธรรมในตลาดนัดวิถีชุมชนสนับสนุนให้มีการแสดงดาระจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 46.51 ประเภทสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ที่ขายในตลาดนัดวิถีชุมชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นให้มีการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจ านวน 
43 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 ที่ส าคัญเพ่ือให้ตลาดนัดวิถีชุมชนสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจ านวนมากไม่มีตลาดนัดคู่แข่ง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นให้จัดตลาดนัดวิถีชุมชนในวันอาทิตย์จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 และส่วนใหญ่
สนับสนุนให้จัดช่วงเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 

 
6. อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาหาพ้ืนที่ในการจัดต้ังตลาดนัดวิถีชุมชน อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

6.1 การศึกษาปัจจัยในการจัดต้ังตลาดนัดวิถีชุมชน 
การก าหนดปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์พ้ืนที่ในการจัดต้ังตลาดนัดวิถีชุมชน อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูลมีทั้งหมด  

7 ปัจจัย คือ ปัจจัยถนน ปัจจัยแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปัจจัยแนววางท่อประปา ปัจจัยตลาดนัดคู่แข่ง ปัจจัยจุดบริการ

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเขาพญาบังสา 

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเขาพญาบังสา 

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต าบลเกตรี 

คลองฉลุง 

ท่าเรือหลวงต ามะลัง 
 

คลองม าบัง สนามบิน 

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบากันเคย 
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เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ ปัจจัยศูนย์รักษาความปลอดภัย และปัจจัยเส้นทางที่มีจุดจอดรถโดยสารประจ าทาง ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นราวดี  บัวขวัญ (2556) ว่าปัจจัยศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต้องประกอบด้วยการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กิจกรรมการท่องเที่ยว การบริการท่องเที่ยวด้าน
สาธารณูปโภคแลสาธารณูปการที่จ าเป็นต่อนักท่องเที่ยว 

6.2 การศึกษาพ้ืนที่ในการจัดต้ังตลาดนัดวิถีชุมชน 
ผลจากการหาพ้ืนที่เหมาะสมในการจัดต้ังตลาดนัดวิถีชุมชนพบว่า พ้ืนที่เหมาะสมในระดับมากมักเป็นพ้ืนที่ในบริเวณ

ใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญเลิศ  จิตต้ังวัฒนา (2548) ว่าตลาดท่องเที่ยว
วัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวที่มีการค านึงถึงการตลาดท่องเที่ยวคุณภาพ ควรอยู่ในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  
โดยแสวงหานักท่องเที่ยวคุณภาพได้ความรู้และประสบการณ์จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างพึงพอใจ อีกทั้งช่วยอนุรักษ์
ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

6.3 การศึกษาแนวทางในการจัดต้ังตลาดนัดวิถีชุมชน 
ผลจากการศึกษาแนวทางในการจัดต้ังตลาดนัดวิถีชุมชนพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้มีการจัดต้ัง

ตลาดนัดวิถีชุมชน อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ในรูปแบบของตลาดบกลักษณะเป็นตลาดนัดคนเดิน การแต่งกายของผู้ขายใน
ตลาดนัดวิถีชุมชนควรเหมือนกันด้วยชุดปาเต๊ะ สนับสนุนให้จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมในตลาดนัดวิถีชุมชนด้วยการแสดงดาระ 
ส่วนสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ขายควรมีความหลากหลาย และจัดตลาดนัดวิถีชุมชนในวันอาทิตย์เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป  
และส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีความ
เหมาะสม ด้านราคากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์ที่ควรก าหนดราคาตามท้องตลาด ด้านการจัด
จ าหน่ายกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับห้องน้ าที่ควรมีความสะอาดและเพียงพอต่อการใช้บริการ และด้านการ
ส่งเสริมการตลาดกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง  ๆ เพ่ือเชิญชวน
นักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลบางส่วนของกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด (2551) ว่าต้องจัดให้มีห้องส้วม  
ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจ านวนและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด การจัดวางสินค้าในตลาดต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปน
กัน เพ่ือสะดวกในการดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร  

 
7. ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดูแลในการจัดต้ังตลาดนัดวิถีชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ควรปฏิบัติดังน้ี 

7.1 การวิเคราะห์ท าเลที่ต้ังควรมีการส่งทีมงานไปส ารวจพ้ืนที่เพ่ือดูความเหมาะสมของลักษณะทางกายภาพ ปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ ก่อนที่จะมีจัดต้ังเพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

7.2 การวิเคราะห์ทางการตลาด ควรมีการปรับกลยุทธ์การขาย โดยดูแนวโน้มของคู่แข่งด้านการตลาดเพ่ือวิเคราะห์
สถานการณ์ให้มีการปรับกลยุทธ์อย่างเหมาะสม 

7.3 การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
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