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การวิจัยเรื องพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่ องเที ยว
ชาวไทยที มีต่อตลาดนํา" บางน้ อย จังหวัดสมุทรสงครามครั" งนี "
มี วัตถุป ระสงค์ เพื อ 1) ศึ กษาพฤติ กรรมของนั กท่ อ งเที ยว 2)
ศึ กษาระดั บ ความพึ งพอใจของนั ก ท่ องเที ยว 3) ศึ กษา
เปรี ยบเที ยบระดับความพึงพอใจของนักท่ องเที ยว จําแนกตาม
ปั จจัยส่ วนบุคคล และ 4) ศึกษาแนวทางพัฒนาตลาดนํา" บางน้ อย
กลุ่มตัวอย่ างที ใช้ ในการวิจัย คื อ นักท่ องเที ยวชาวไทย จํานวน
400 คน เครื องมือที ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ แบบสอบถามที ผู้วิจัย
สร้ างขึ " น สถิ ติ ที ใช้ ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล คื อ ค่ าร้ อยละ
ค่ าเฉลีย ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดี ยว (one-way ANOVA) และการ
วิเคราะห์ เนือ" หา (content analysis)
ผลการวิจัยพบว่ า 1) พฤติกรรมของนักท่ องเที ยวชาวไทยที มี
ต่ อตลาดนํา" บางน้ อย จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่ าบุคคลที ร่ วม
เดิ นทางมาเที ยวด้ วยคื อ สามี หรื อภรรยา การเดิ นทางมาเที ยว
ตลาดนํา" บางน้ อยมีค่าใช้ จ่ายประมาณไม่ เกิน 1,000 บาท/วัน มา
เที ยวเพราะชมวิถีชีวิตริ มคลอง จํานวนสมาชิ กที ร่ วมเดินทางมา
เที ยวด้ วย 2-5 คน และมาในช่ วงวันเสาร์ -อาทิ ตย์ มีความสนใจ
ภูมิทัศน์ หรื อบรรยากาศ รู้ จั กตลาดนํ"าบางน้ อยจากญาติ หรื อ

เพือนแนะนํา 2) ระดับความพึงพอใจของนักท่ องเที ยวชาวไทย
ที มี ต่อตลาดนํ"าบางน้ อย โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง
และเมื อพิ จารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ า มี ความพึ งพอใจอยู่ใ น
ระดับปานกลางทุกด้ าน เรี ยงตามลําดับได้ ดังนี " ด้ านสถานที
ด้ านสิ นค้ า ด้ านการบริ การ และด้ านการอํานวยความสะดวก
3) นักท่ องเที ยวชาวไทยที มีเพศ อายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ
รายได้ ส่วนบุคคลต่ อเดือน สถานภาพการสมรส และภูมิลาํ เนา
ต่ างกั น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อตลาดนํ" า บางน้ อย จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม แตกต่ างกันอย่ างมี นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ
.05 4) แนวทางพัฒนาตลาดนํ"าบางน้ อยมี ความจําเป็ นที ต้ อง
อาศัยความร่ วมมือของเจ้ าอาวาสวัดเกาะแก้ ว เพราะตลาดนํา" อยู่
ในพื น" ที ของวัด ความร่ วมมือของคนในชุมชน ความร่ วมมือ
ของพ่ อค้ าแม่ ค้า ผู้ผลิตสิ นค้ าและบริ การ และผู้ทีมีส่วนเกียวข้ อง
กับตลาดนํา" บางน้ อย และความร่ วมมือของทางเทศบาลในการ
อํานวยความสะดวกต่ างๆ จึ งต้ องมีการประสานงานและสร้ าง
ความเข้ า ใจ โดยต้ อ งยึ ด แนวทางการพั ฒ นาที เป็ นแนวทาง
เดี ยวกัน คื อ ตลาดนํา" ที คงวิถีชีวิตแบบดั"งเดิม เพือการพัฒนาที
ถูกต้ องและเป็ นแนวทางการพัฒนาที ยังยืน
คําสําคัญ: พฤติกรรม, ความพึงพอใจ, นักท่องเทียวชาวไทย,
ตลาดนําบางน้อย, จังหวัดสมุทรสงคราม
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Abstract
The research entitled Thai tourists’ behaviour and
satisfaction with Bangnoi floating market in Samutsongkram
province aims to: 1) study Thai tourists’ behaviour when they
visit Bangnoi floating market; 2) study the tourists’ level of
satisfaction with the market; 3) compare the tourists’ level of
satisfaction based on selected personal factors and 4) propose
some guidelines to develop the floating market. A
questionnaire was used to collect data from a sample of 400
Thai tourists visiting Bangnoi floating market. The statistics
used for data analysis were percentage, mean, standard
deviation, t-test, one-way ANOVA and content analysis.
The research results show: 1) with regard to behaviour,
most tourists were accompanied by their spouse. They spent
no more than 1,000 baht per visit to see canal people’s life
style. There were about 2-5 members in a group and most
were interested in scenery and atmosphere of the market.
These tourists generally visited the market on weekends.
They learned about the market from their relatives and
friends. 2) Overall level of Thai tourists’ satisfaction with
Bangnoi market was at a moderate level, which was the same
for individual aspects of location, products, services, and
facilities. 3) Thai tourists who were different in gender, age,
educational level, career, monthly income, marital status and
birthplace were significantly different at a level of 0.05 in
their satisfaction with the market. 4) In order to develop the
floating market cooperation between the market landlord,
Kaokaew temple, represented by the abbot and people in
community is recommended. Those in community include
merchants, products producers, service providers,
municipality council and others who are involved. In addition,
the floating market in cooperation with the municipality
council should provide impressive services of facilities. All
sectors, therefore, must cooperate and create understanding
of all concerned through the belief in ‘the floating market that

maintains its traditional ways of living for appropriate and
sustainable development.
Keyword: behavior, satisfaction, Thai tourists, Bangnoi
floating market, Samutsongkram province
1. บทนํา
ชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคนไทยเรานันมีความผูกพันกับสายนํา
มาตัง แต่ อ ดี ต กาล เพราะในสมัย ก่ อ นนัน ถนนหนทางยัง ไม่
ทัว ถึงอย่างเช่นทุกวันนี คนไทยสมัยนันจึงพยายามอาศัยอยูใ่ กล้
แหล่งนํา และใช้เส้นทางนําในการเดินทางสัญจรไปมา โดยใช้
เรื อเป็ นพาหนะ และเช่นกันแหล่งรวมสิ นค้าหรื อตลาดสําหรับ
จับจ่ายซื อของสําหรับคนไทยในอดี ตนัน ก็ตอ้ งเป็ นสถานที ที
สามารถเดินทางไปทางนําได้โดยสะดวกจึงเกิดเป็ นตลาดนําขึน
ตลาดนํ ายั ง มี จุ ด เด่ น ของตลาดชุ ม ชนที เ ป็ นเอกลั ก ษณ์
เฉพาะเจาะจงด้วยความมีเสน่ ห์ วิถีชีวิต ความเป็ นมิตรไมตรี
กับผูค้ น ประชาชนในชุ มชนมี ความเข้มแข็ง มี ส่วนร่ วมกับ
สังคมในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี ทีดีงามของท้องถินอย่าง
มัน คงและแน่ วแน่ จะเห็ นได้ว่าตลาดนํามี บทบาทสําคัญต่ อ
ผูค้ นในชุ มชนเป็ นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ นการกระจายรายได้
การสร้ า งงานสร้ า งอาชี พ รวมไปถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ช่วยกันบริ หารตลาด อย่างไรก็ตามทุกตลาดนันก็ยงั แฝงไปด้วย
กลินอายของความเป็ นวิถีชีวิตในสมัยก่อนที ยงั สื บทอดต่อกัน
มา ไม่วา่ จากพ่อค้าแม่คา้ ดังเดิมในตลาด หรื อจะเป็ นคนรุ่ นใหม่
ทีหนั มาขายของร่ วมสมัยต่างๆ ภายในตลาดนันล้วนแต่ช่วยกัน
อนุรักษ์วถิ ีชีวติ ดังเดิมเอาไว้ท งั นัน เพียงแค่จะรู ้ตวั หรื อไม่ก็ตาม
และอาจจะเปลียนแปลงไปบ้างตามยุคสมัย แต่ก็เป็ นอีกทางที
ช่วยขับเคลือนอุตสาหกรรมการท่ องเที ยว ซึ งเป็ นรายได้หลัก
ของประเทศอี ก ทางหนึ ง โดยใช้สิ ง ที เ ป็ นวิถี ชี วิต ของเรามา
นําเสนอสู่นกั ท่องเทียวได้เป็ นอย่างดี
ชุมชนปากคลองบางน้อยหรื อบางน้อยนอกเป็ นตลาดชุมชน
ริ มนําเก่ า แก่ ทีสุดแห่ งหนึ งของจังหวัดสมุ ทรสงคราม ตังอยู่
บริ เ วณจุ ด ตัด ของแม่ น ําแม่ ก ลองกับ คลองบางน้อ ยในอดี ต
ชุ มชนนี เป็ นศู น ย์กลางการค้า ที สําคัญของโครงข่ายลุ่มนําแม่
กลอง-ท่าจี น ตลาดนัดทีคลองบางน้อยเคยเป็ นนัดทีคึกคักมาก
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มีเรื อมาติดนัดทีละหลายร้อยลําตังแต่หน้าวัดเกาะแก้วเรื อยไป
ตามคลองจนถึงวัดไทร โดยบริ เวณด้านหน้าวัดเกาะแก้วเป็ น
นัดนําตาลที ใหญ่ทีสุดในจังหวัดสมุทรสงคราม ส่ วนด้านใน
คลองเป็ นนัดกับข้าวและสิ นค้าทัว ไป พ่อค้าแม่คา้ ทีมานัดบาง
น้อยนอกจากจะเป็ นชาวสวนในละแวกนัน เช่น ดําเนิ นสะดวก
ดอนมะโนรา ท่ า คา ก็ ย งั มาจากถิ น อื น ด้ว ย เช่ น ราชบุ รี
นครปฐม อยุธยา ปทุมธานี สุ พรรณบุรี และกรุ งเทพ แต่ละ
ถินก็ต่างนําผลิตผลในท้องถินของตนมาขายหรื อแลกเปลียนกัน
(เพียรกานต์ วงศ์วาณิ ชย์ศิลป์ , 2551: แผ่บพับ)
เมือประมาณ 30 ปี ทีผา่ นมา ชุมชนบางน้อยนอกได้เปลียน
สภาพจากย่านการค้าทางนําทีจอแจ เป็ นเพียงชุมชนอยูอ่ าศัยที
เงี ยบสงบ ซึ งเป็ นผลจากการก่อสร้างถนนที ทาํ ให้ความเจริ ญ
ย้ายจากลําคลองสู่ ริมถนนตังแต่น ันมา แต่ชุมชนแห่ งนี ก็ยงั คง
รักษาเอกลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนริ มนําดังเดิมไว้
ไ ด้ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น รู ป แ บ บ การ ตั ง ถิ น ฐ า น
สถาปั ตยกรรม วิถี ชี วิต ตลอดจนสภาพแวดล้อ มคลองและ
สวนผลไม้ทีอุดมสมบูรณ์ จนกระทัง ปั จจุบนั ได้มีการรวมตัว
ของคนในชุ มชนซึ งอาศัยอยู่ริมคลองบางน้อ ย เปิ ดตลาดนํา
ขึนมาอีกครังหนึ ง ซึ งจะจัดให้เป็ นแหล่งท่องเที ยวเชิงอนุ รักษ์
อี ก ทั งเพื อ อนุ รั ก ษ์ ต ลาดชุ ม ชนให้ เ ป็ นมรดกตกทอดทาง
วัฒนธรรมทีมีเอกลักษณ์อย่างยัง ยืน เพราะนักท่องเทียวมีความ
นิยมมาเทียวตลาดนํา ดังนันตลาดนําบางน้อยจึงมีการพัฒนาเข้า
สู่ ตลาดท่องเที ยวเนื องจากอยู่ใกล้แหล่งท่องเที ยวที เป็ นที นิยม
ซึ งการค้า ขายในรู ป แบบของตลาดนํานัน ยัง คงได้รั บ การ
สนับสนุ นจากหน่ วยงานระดับท้องถิ น ตามนโยบายส่ งเสริ ม
การท่ อ งเที ยวของรั ฐบาล เพือเป็ นการส่ ง เสริ ม ให้บุ คคลที มี
บ้า นเรื อ นและเรื อ กสวนไร่ น าตามริ ม แม่ น ําลํา คลอง ได้นํา
ผลิตผลทางการเกษตรตลอดจนงานหัตถกรรมพืนบ้านออกมา
จําหน่าย เป็ นการช่วยเพิมพูนรายได้ให้แก่คนในชุมชนอีกทาง
หนึ ง แต่ถึ ง อย่างไรนัน การเปิ ดตลาดนํา ในปั จ จุ บัน ก็ย งั คงมี
ปั ญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง จึ งจําเป็ นต้องปรับกลยุทธ์ในการ
บริ หารจัดการตลาดชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักท่องเทียว เพือให้ตลาดชุมชนสามารถอยูร่ อดได้
ดัง นันผูว้ ิจัยในฐานะที เ ป็ นเจ้า ของพิ พิธ ภัณ ฑ์ต งั เซี ย มฮะ
(บ้านไหพันใบ) ซึ งเป็ นสถานทีท่องเทียวของจังหวัดแห่ งหนึ ง
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ จ ะแสดงวัต ถุ โ บราณนานาชนิ ด ส่ ว นมากเป็ น

เครื องปั นดิ นเผาที ใช้ ใ นครั ว เรื อนสมั ย โบราณ ไว้ใ ห้
นักท่องเทียวและผูท้ ีสนใจได้เข้าชม และเป็ นผูท้ าํ ธุรกิจขายของ
ที ระลึกอยู่ทีตลาดนําบางน้อยด้วย จึ งสนใจศึ กษาพฤติกรรม
และความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมาเทียวตลาดนําบางน้อย
เพือหาแนวทางในการพัฒนาตลาดนําบางน้อย ช่วยส่งเสริ มการ
ท่องเทียวของจังหวัด ช่วยปรับปรุ งแก้ไข และทําให้ตลาดนํา
บางน้ อ ยเป็ น แหล่ ง ท่ องเที ยวเชิ ง อนุ รั กษ์ เพื อรั กษ า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมของพืนทีให้สืบเนื องไปยัง
คนรุ่ นหลัง
2. วัตถุประสงค์
1. เพือศึ กษาพฤติกรรมของนักท่ องเที ยวชาวไทยที มีต่อ
ตลาดนําบางน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม
2. เพือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวไทย
ทีมีต่อตลาดนําบางน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม
3. เพื อ ศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บระดับ ความพึ ง พอใจของ
นั ก ท่ อ งเที ย วชาวไทยที มี ต่ อ ตลาดนํ าบางน้ อ ย จั ง หวัด
สมุทรสงคราม จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
4. เพื อศึ ก ษาแนวทางพัฒนาตลาดนํา บางน้อ ย จังหวัด
สมุทรสงคราม
3. งานวิจยั ทีเ" กีย" วข้ อง
จากการศึ ก ษาวิ จัย พฤติ ก รรมและความพึ ง พอใจของ
นั ก ท่ อ งเที ย วชาวไทยที มี ต่ อ ตลาดนํ าบางน้ อ ย จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม มีงานวิจยั ทีเกียวข้องดังนี
จันทร์ สุดา ว่องทวีทรัพย์ดี (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
เรื อง ความพึงพอใจของนักท่องเทียวต่อแหล่งท่องเทียวจังหวัด
นครปฐม ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเทียวมีความพึงพอใจต่อ
แหล่งท่องเที ยวจังหวัดนครปฐมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมือพิจารณาแยกเป็ นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก 1
ด้า น ได้แ ก่ ด้านสถานที และอยู่ใ นระดับปานกลาง 2 ด้า น
ได้แ ก่ ด้า นการบริ การ และด้ า นสิ ง อํา นวยความสะดวก
นักท่ อ งเที ยวมี ความพึง พอใจต่อ แหล่ งท่ อ งเที ยวแต่ละแหล่ ง
ท่องเที ยวอยู่ในระดับมาก 1 แหล่ง ได้แก่ องค์พระปฐมเจดี ย ์
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และอยู่ใ นระดับปานกลาง 5 แหล่ ง คื อ ตลาดนําดอนหวาย
พุทธมณฑล ตลาดนําวัดลําพญา พิพิธภัณฑ์หุ่ นขีผ ึงไทย และ
สวนป่ าสมุนไพรวัดปลักไม้ลาย นักท่องเที ยวที มีท งั เพศหญิ ง
และเพศชาย ระดับ การศึ กษาและรายได้ต่า งกัน มี ความพึ ง
พอใจต่อแหล่งท่องเทียวจังหวัดนครปฐมไม่แตกต่างกัน ส่ วน
นัก ท่ อ งเที ย วที มี อ ายุแ ละอาชี พ ต่ า งกัน มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ
แหล่งท่องเทียวจังหวัดนครปฐมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที
ระดับ .05 [2]
เบญจพร ทองไชย (2548: บทคัด ย่อ ) ได้ศึ ก ษาเรื อ ง
พฤติ กรรมแ ละความพึ ง พอใจ การ ท่ องเ ที ยวจั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุธ ยาของนัก ท่ อ งเที ย วชาวไทย ผลการศึ ก ษา
พบว่า นักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-29
ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริ ษทั รายได้
เ ฉ ลี ย ตํ า ก ว่ า 10,000 บ า ท แ ล ะ ภู มิ ลํ า เ น า อ า ศั ย อ ยู่ ที
กรุ งเทพมหานคร เหตุจู ง ใจให้นัก ท่ อ งเที ยวมาเที ยวจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา คือแหล่งท่องเทียวทางประวัติศาสตร์ โดย
นั ก ท่ องเที ยวมี ค วามพึ ง พอใจในแหล่ ง ท่ องเที ยวทาง
ประวัติศาสตร์ และทางศิลปวัฒนธรรมอยู่ในระดับพอใจมาก
นักท่องเทียวทีมาเทียวส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะมาซําและจะบอก
ต่อบุคคลอืนให้มาเทียวแน่นอน [4]
พัชรา ลาภลือชัย (2546: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื อง ความ
พึงพอใจของนักท่องเที ยวชาวไทยต่อการจัดการการท่องเที ยว
ตลาดนําดํา เนิ น สะดวก จัง หวัด ราชบุ รี และตลาดนําท่ า คา
จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจ
ของนักท่องเที ยวชาวไทยต่อการจัดการการท่องเทียวตลาดนํา
ดําเนิ นสะดวกและตลาดนําท่าคาแตกต่างกัน โดยระดับความ
พึ ง พอใจต่ อ การจัด การการท่ อ งเที ย วตลาดนํา ท่ า คามากกว่า
ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการการท่องเทียวตลาดนําดําเนิ น
สะดวก และให้ความสําคัญกับสภาพวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ อง
ชุมชนในตลาดนํามากทีสุด ปั จจัยทีมีผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเทียวชาวไทยต่อการจัดการการท่องเทียวตลาดนําดําเนิน
สะดวก อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ได้แ ก่ ระดับ การศึ ก ษา
อาชีพ พาหนะ ทีใช้ในการเดินทางทีแตกต่างกัน ส่ วนการรับรู ้
ข่าวสารจากนิ ตยสาร วารสาร บุคคลในครอบครัว เพือนบ้าน
และเจ้าหน้าทีของรัฐ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ส่ วน
ปั จจัยที มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที ยวทีมาเทียวตลาด

นําท่าคา ได้แก่ อายุทีแตกต่างกัน ซึ งผูท้ ี มีอายุน้อยจะมีความ
พึงพอใจมากกว่าผูม้ ี อายุมาก การรั บรู ้ ข่าวสารจากเพือนบ้าน
และความคาดหวังต่อการจัดการการท่องเที ยวตลาดนําท่าคามี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจ [5]
เพียรกานต์ วงศ์วาณิ ชย์ศิลป์ (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
เรื อ ง แนวทางการอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื นฟู ชุ ม ชนคลองบางน้อ ย
จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึ กษาพบว่า ชุ มชนคลองบาง
น้อย จังหวัดสมุทรสงคราม เป็ นชุ มชนริ มนําที มีคุณค่าและ
เอกลักษณ์ ทางด้านสุ นทรี ยภาพ ด้านสังคม-วัฒนธรรม และ
ด้านประวัติศาสตร์ ซึ งเกิดจากพัฒนาการของพืนทีในช่วงเวลา
ทีผ่านมา เมือวิถีชีวิตเดิ มที เคยอยู่ร่วมกับนําเปลียนไปเป็ นการ
ตัง ถิ น ฐานบนบกที มีค วามสะดวกรวดเร็ ว มากขึ น ส่ งผลให้
บทบาทและความสํา คัญ ของชุ ม ชนริ ม นําลดน้อ ยลง ความ
เปลียนแปลงทีกาํ ลังเกิดขึนในพืนทีชุมชน ก่อให้เกิดผลกระทบ
และเกิ ดภาวะความเสี ยงต่อการเสื อมสลายองความเป็ นชุมชน
ริ ม นํา นอกจากนี ย งั พบว่า ชุ มชนแห่ งนี มี ศัก ยภาพสู งในการ
พัฒนาให้เป็ นแหล่งท่ องเที ยวทางวัฒนธรรมอีกแห่ งหนึ งของ
จังหวัดสมุทรสงคราม แนวทางในการอนุรักษ์และฟื นฟูชุมชน
คลองบางน้อยทีเสนอแนะ ตังอยูบ่ นพืนฐานของการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในชุมชน ในการจัดการกับมรดกทางวัฒนธรรม
ของชุมชนโดยเน้นความเป็ นตัวตนของท้องถิน ประกอบด้วย
การใช้ทีดินทีเหมาะสม การอนุรักษ์รูปแบบสถาปั ตยกรรมและ
องค์ประกอบของชุมชนริ มคลอง การรักษาสภาพแวดล้อมของ
คลองและภูมิทศั น์ชุมชน การจัดการและส่ งเสริ มการท่องเทียว
รวมทังการส่งเสริ มความรู ้ในการอนุรักษ์ชุมชนแก่ประชาชนใน
ท้องถิน [6]
สมาภรณ์ คงเจริ ญกาย (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื อง
พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูเ้ ข้ามาท่องเที ยวที มีผลต่อ
การท่ อ งเที ย วแบบยัง ยื น ในจัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา ผล
การศึ กษาพบว่า ผูเ้ ข้า มาท่ อ งเที ย วรู ้ จักสถานที ท่ อ งเที ย วใน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยามาจากการแนะนําของญาติและเพือน
จะเข้ามาท่ องเที ยวเฉลี ยอยู่ทีจาํ นวน 2-4 ครั ง ในช่ วงวันเสาร์
และวันอาทิตย์ โดยรถยนต์ส่วนตัว และผูเ้ ข้ามาท่องเทียวมักจะ
ใช้จ่ายซื อของเบ็ดเตล็ดเฉลี ยไม่เกิ น 1,000 บาท ลักษณะการ
ท่องเทียวตามสถานที เป็ นการเดิ นเท้า มุ่งเน้นความสนใจด้าน
โบราณสถาน ส่ ว นการจัด กิ จกรรมส่ ง เสริ มการท่ อ งเที ย วที
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สามารถดึ งดูดกลุ่มผูเ้ ข้ามาท่องเที ยวคือ การจัดงานมรดกโลก
โดยรั บทราบข้อมูลจากวารสารการท่ องเที ยว และผูท้ ี เข้ามา
ท่ อ งเที ย วส่ ว นใหญ่ มี พฤติ ก รรมที จ ะกลับ มาเที ย วในจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยาอี กครั ง ในด้านสถานที การอํานวยความ
สะดวก และการบริ การ ส่ วนใหญ่ผูเ้ ข้ามาท่ องเที ยวมี ระดับ
ความพึงพอใจมาก ซึ งการศึกษาที แตกต่างกันทําให้เกิ ดระดับ
ความพึงพอใจที แตกต่างกัน ส่ วนพฤติกรรมความถีในการเข้า
มาท่ อ งเที ยว การเดิ นทาง ลักษณะค่ าใช้จ่ าย ค่าใช้จ่า ยที ใ ช้
และการกลับมาท่องเทียวอีกครังทีแตกต่างกัน ทําให้ผูท้ ีเข้ามา
ท่ องเที ยวมี ระดับความพึงพอใจไม่แตกต่ างกัน และสําหรั บ
ปั จจั ย ส่ วนบุ ค คลกั บ พฤติ ก รรมของผู ้ เ ข้ า มาท่ อ งเที ย วมี
ความสัมพันธ์กนั [7]
สายทิ พ ย์ บัว เผื อ ก (2550: บทคัด ย่อ ) ได้ศึ ก ษาเรื อง
พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเทียวไทยทีมีต่อแหล่ง
ท่ อ งเที ย วเกาะเกร็ ด จัง หวัด นนทบุ รี ผลการศึ ก ษาพบว่ า
นักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 25-34 ปี สถานภาพ
โสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ/
พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ รายได้ต่ อ เดื อ น 10,001-20,000 บาท
สําหรับพฤติกรรมในการมาท่องเทียว คือ ส่ วนใหญ่เดินทางมา
โดยรถยนต์ โดยนิ ยมมากับเพือน และจะมาในช่ วงวันหยุด
เสาร์-อาทิตย์ ในด้านความพึงพอใจสู งสุ ดของนักท่องเทียวชาว
ไทย คือ แหล่งสิ นค้าพืนเมืองที ระลึก และแนวโน้มพฤติกรรม
ของนักท่องเทียวชาวไทยคืออาจจะกลับมาเทียวอีก [8]
4. วิธีดาํ เนินการวิจยั
การ วิ จั ย ค รั ง นี ทํ า การ เก็ บ ร วบ ร วม ข้ อ มู ล โ ด ย ใ ช้
แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม การดําเนิ นงานเพือให้ได้
ข้อมูลที ตรงประเด็นและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ทีต งั ไว้ ดังนี
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรทีใช้ในการวิจยั กลุ่มที 1 ได้แก่ นักท่องเทียว
ชาวไทยที มาเที ยวตลาดนําบางน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม ปี
พ.ศ. 2551 ตลอดทังปี มีนักท่องเที ยวชาวไทยจํานวน 454,556
คน (สํานักงานพัฒนาการท่องเทียว, 2552) และกลุ่มที2 ได้แก่

กลุ่มผูม้ ีส่วนร่ วมในการบริ หารตลาด ผูผ้ ลิตสิ นค้าและบริ การ
และผูเ้ ป็ นเจ้าของหรื อผูท้ ีมีส่วนเกียวข้องกับตลาดนําบางน้อย
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที ใ ช้ใ นการวิ จัย กลุ่ ม ที 1
ได้แ ก่
นั ก ท่ อ งเที ย วชาวไทยที ม าเที ย วตลาดนําบางน้ อ ย จัง หวัด
สมุทรสงคราม ใช้วธิ ีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling)
กําหนดขนาดตัวอย่างโดยตารางสําเร็ จรู ปของทาโร่ ยามาเน่
(Taro Yamane; อ้างถึงในวิชิต อู่อน้ , 2548: 106) ทีระดับความ
เชื อมัน 95% มีค่าความคลาดเคลื อน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 400 คน และกลุ่มที2 ได้แก่ ตัวแทนกลุ่มผูม้ ีส่วนร่ วม
ในการบริ หารตลาด ผูผ้ ลิตสิ นค้าและบริ การ และผูเ้ ป็ นเจ้าของ
หรื อผูท้ ีมีส่วนเกียวข้องกับตลาดนําบางน้อย ใช้วิธีการสุ่ มแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) ได้ตวั แทนกลุ่มจํานวน 8 คน
2. เครื"องมือทีใ" ช้ ในการวิจยั
การศึ ก ษาวิ จั ย ใช้ เ ครื องมื อ ในการเก็ บ ข้อ มู ล คื อ
แบบสอบถาม และแนวคําถามใช้ในการสนทนากลุ่ม ดังนี
ตอนที 1 ข้อมูลทัว ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที 2 ข้อมูลเกียวกับพฤติกรรมของนักท่องเทียวชาว
ไทยในการมาเทียวตลาดนําบางน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม
ตอนที 3 ข้อมูลเกียวกับระดับความพึงพอใจในการมา
เทียวตลาดนําบางน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม
ตอนที 4 ปั ญหาและข้อเสนอแนะอืนๆเกียวกับตลาดนํา
บางน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม
ตอนที 5 เครื องมือที ใช้ในการวิจยั แบบมีส่วนร่ วม คื อ
การประชุมระดมสมอง(brainstorming) เชิญผูเ้ กียวข้องแสดง
ความคิดเห็นเกียวกับแนวทางพัฒนาตลาดนํา และนําผลการวิจยั
ของคํา ถามวิ จัย ที ศึ ก ษาพฤติ ก รรมและความพึ ง พอใจของ
นักท่องเที ยวทีมีต่อตลาดนําบางน้อย เสนอผลให้กบั ทีประชุม
กลุ่มย่อย (focus group)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลและข้อ มู ล
พฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที ย วชาวไทย โดยใช้ ค่ า ความถี
(frequency) และร้อยละ (percentage)
2. การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที ยว
ชาวไทยที มีต่อตลาดนําบางน้อย โดยหาค่าเฉลีย (mean) และ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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3. การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาว
ไทยที มี ต่ อ ตลาดนําบางน้ อ ยโดยใช้ก ารทดสอบที (t-test)
สําหรับตัวแปร เพศ
4. การวิเ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (one-way
ANOVA) สําหรับตัวแปร อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
สถานภาพสมรส และภูมิลาํ เนา หากพบความแตกต่างจะทํา
การเปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี ย เป็ นรายคู่ ด้ว ยวิ ธี LSD (Least
Significant Difference)
5. การวิเ คราะห์ เนื อหา (content analysis) สําหรั บ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การวิเคราะห์เนื อหา
สําหรับข้อคําถาม การสรุ ปและการจําแนกประเด็นข้อมูลจาก
การประชุ ม ระดมสมอง(brainstorming) เพื อ ให้ไ ด้ข ้อ สรุ ป
รวมถึงแนวทางการพัฒนา นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น
ความเรี ยง
5. ผลการวิจยั
จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่ม ตัวอย่า งทังเพศชายและเพศ
หญิงทังหมด 400 คน เป็ นเพศหญิงมากทีสุด 226 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 56.50 มีอายุระหว่าง 20– 30 ปี จํานวน 120 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 30.00 มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 165
คน คิดเป็ นร้อยละ 41.25 มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว จํานวน 187 คน
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 46.75 มี รายได้ส่ว นบุ ค คลต่อ เดื อ นมากกว่า
25,000 บาท จํานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.00 มีสถานภาพ
สมรส จํานวน 201 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.25 และมีภูมิลาํ เนา
อยู่ภาคกลาง (ที ไม่ใช่ กรุ งเทพมหานคร) จํานวน 184 คน คิ ด
เป็ นร้อยละ 46.00
ด้านพฤติ กรรมในการท่ องเที ยวตลาดนําบางน้อย พบว่า
ส่วนใหญ่บุคคลทีร่วมเดินทางมาเทียวกับนักท่องเทียว คือ สามี
หรื อภรรยา รองลงมาคือ เพือน ในการเดิ นทางมาเทียวตลาด
นําบางน้อยนักท่ องเที ยว ใช้จ่ายประมาณ ไม่เกิ น 1,000 บาท
รองลงมาคือ 1,001 – 5,000 บาท สาเหตุในการมาเทียวตลาดนํา
บางน้อยของนักท่องเทียวเพราะชมวิถีชีวิตริ มคลอง รองลงมา
คือ พักผ่อนหย่อนใจ จํานวนสมาชิ กที ร่วมเดิ นทางมาเที ยว
ด้วยคือ 2-5 คน รองลงมาคือ เป็ นหมู่คณะ นักท่องเทียวมาเทียว
ในช่ ว งวัน เสาร์ -อาทิ ต ย์ รองลงมาคื อ วัน หยุ ด นั ก ขัต ฤกษ์

นักท่องเทียวมีความสนใจภูมิทศั น์หรื อบรรยากาศ รองลงมาคือ
ร้านค้า นักท่องเที ยวรู ้จกั ตลาดนําบางน้อยจากญาติหรื อเพือน
แนะนํา รองลงมาคือ ข่าวจากวิทยุ /โทรทัศน์
ด้านระดับความพึงพอใจของนักท่องเที ยวที มีต่อตลาดนํา
บางน้อย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมือพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านสถานที ส่ วนใหญ่นกั ท่องเทียวมีความ
พึงพอใจในบรรยากาศร่ มรื น ปลอดโปร่ ง รองลงมาคือ มีวิหาร
หลวงพ่อ 3 องค์ สําหรับทําบุญไหว้พระ และพึงพอใจเรื อง
ความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออกตลาดนําบางน้อยน้อยทีสุด
ด้านสิ นค้า ส่วนใหญ่พึงพอใจในคุณภาพของอาหารคาว-หวาน
รองลงมาคือ ราคาในการจําหน่ายอาหารคาว-หวาน และความ
หลากหลายของสิ นค้า พึงพอใจน้อยทีสุด ด้านการบริ การ ส่ วน
ใหญ่ พึงพอใจทีมีบริ การนัง เรื อฟรี ไปไหว้พระวัดไทร โดยการ
บริ การของผูข้ ายอาหาร รองลงมาคื อ การบริ การของผูข้ าย
อาหาร และการประชาสัมพันธ์ให้ขอ้ มูลข่าวสาร พึงพอใจน้อย
ที สุ ด ด้า นการอํานวยความสะดวก ส่ ว นใหญ่ พึง พอใจที มี
สถานที จ อดรถเพี ย งพอ รองลงมาคื อ จํา นวนร้ า นจํา หน่ า ย
อาหารที เพียงพอ และการจัดห้องนําไว้บริ การ พึงพอใจน้อย
ทีสุด
ด้านการเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของนักท่องเทียวที
มี ต่ อ ตลาดนําบางน้อ ย จํา แนกตามปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล พบว่า
นัก ท่ อ งเที ย วที มี เ พศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้
สถานภาพสมรส และภูมิลาํ เนาต่างกันมีความพึงพอใจต่อตลาด
นําบางน้อย แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ข้อเสนอแนะเกี ยวกับการให้บริ การของตลาดนําบางน้อย
ของนักท่องเทียว คือ ควรขยายทางเข้า-ออก ให้สะดวกมากขึน
จํา นวน 35 คน ควรเพิ ม ห้ อ งนํ าให้ เ พี ย งพอต่ อ จํา นวน
นักท่องเทียว จํานวน 28 คน ควรมีสินค้าให้หลากหลาย จํานวน
20 คน ตลาดควรเปิ ดให้บริ การในเวลาหัวคํา จํานวน 16 คน
และ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึน จํานวน 5 คน
จากการสัมภาษณ์ ตวั แทนกลุ่มผูม้ ี ส่วนร่ วมในการบริ หาร
ตลาด ผูผ้ ลิตสิ นค้าและบริ การ และผูเ้ ป็ นเจ้าของหรื อผูท้ ีมีส่วน
เกียวข้องกับตลาดนําบางน้อย จํานวน 8 คน เกียวกับแนวทางใน
การพัฒนาตลาดนํา ได้ผลการวิจยั ดังนี
เรื องการขยายทางเข้า-ออก พบว่า เนื องจากตลาดนําบาง
น้อยตังอยูใ่ นทีวดั เกาะแก้ว เพราะฉะนันต้องอาศัยความยินยอม
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จากเจ้าอาวาสวัดเป็ นหลัก เพราะในปั จจุบนั เจ้าอาวาสไม่ยนิ ยอม
ให้ขยายทางเข้า-ออก แต่พอทางเทศบาลได้เข้าไปคุย เจ้าอาวาส
วัดจึ งบอกให้ออกแบบทางเข้ามาให้ดูก่อน ถึงจะตัดสิ นใจว่า
อนุญาตหรื อไม่อีกครังหนึ ง ตอนนี ทางเทศบาลจึงประสานไป
กับ ทางช่ า งให้ อ อกแบบทางเข้า มาให้ เ จ้า อาวาสดู ซึ งกํา ลัง
ดําเนิ นการตรงนี อยู่ ส่ วนงบประมาณการก่อสร้างทางจังหวัด
จะช่วยในส่ วนนี คาดว่าถ้าเจ้าอาวาสยินยอมทางเทศบาลก็จะ
ดําเนินการทันที
เรื องการเพิมห้องนําให้อยู่ในสัดส่ วนของตลาดนํา พบว่า
เนืองจากข้อจํากัดอยูท่ ีวา่ เป็ นทีของวัด จึงยากทีจะสร้างห้องนํา
ขึนมาใหม่ให้อยู่ในสัดส่ วนของตลาดนํา แต่จะแก้ปัญหาก็คือ
ต้องอาศัยความร่ วมมือของชาวบ้าน ชาวบ้านต้องเปิ ดให้บริ การ
ห้องนําในบ้านของตนให้แก่นกั ท่องเทียว แต่จะต้องจัดให้เป็ น
สัดส่วนให้เกิดความสะดวกต่อนักท่องเทียว และความปลอดภัย
ต่อทรัพย์สินของเจ้าของบ้านด้วย อาจจะทําป้ ายบอกว่ามีหอ้ งนํา
บริ การ และก็เก็บค่าบริ การนักท่องเทียวตามความเหมาะสม
เรื องควรเพิมสิ นค้าให้หลากหลาย พบว่า เนื องจากความจํา
กัดของพืนที และต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ซึ งตลาดนําบาง
น้อยจะเน้นความเป็ นวิถีชีวิตชาวบ้านแบบดังเดิ ม จึ งจะต้อง
แนะนําชาวบ้านให้นําสิ นค้าที มีอยู่มาต่อยอดให้สินค้ามีความ
หลากหลายขึน เรื องของการมาขายเพิมหรื อขายเยอะก็ตอ้ งขอ
ความร่ วมมือจากพ่อค้าแม่คา้ ด้วย เพราะสิ งนี จะต้องเดินควบคู่
กันไป ถ้ามีนกั ท่องเทียวเยอะ สิ นค้าก็จะหลากหลายเอง เพราะ
ต้องอาศัยความมัน ใจ ความเชื อมัน ในตลาด พ่อค้าแม่คา้ ถึ ง
อยากจะลงทุน
เรื องควรเปิ ดให้บริ การจนไปถึงช่วงหัวคํา พบว่า เนื องจาก
ตลาดนําบางน้อยเป็ นตลาดเช้า เปิ ดตังแต่ 9.00 น. -16.00 น.
เพราะหลังจากนัน ส่วนใหญ่นกั ท่องเทียวจะไปเทียวต่อทีตลาด
นําอัมพวา จึ งทําให้ตลาดนําบางน้อยไม่ค่อยมีนักท่องเที ยวใน
ช่วงเวลานันแล้ว เพราะฉะนันจะต้องดูจาํ นวนนักท่องเทียวทีเข้า
มาเที ยวอย่างสมําเสมอด้วย ว่าคุม้ กับการที พ่อค้าแม่คา้ จะต้อง
ขายสิ นค้ า กั น ต่ อ ไปเพื อ อยู่ ร อนั ก ท่ อ งเที ยวรึ เปล่ า ถ้ า
นักท่องเที ยวยังคงน้อยที จะเที ยวต่อในช่วงหัวคํา ทางกลุ่มผูม้ ี
ส่ วนร่ วมก็คิดว่า ช่ วงเวลาเดิ มน่ าจะเหมาะสมดี แล้ว แต่ถา้ มี
จํานวนนักท่องเทียวมาเทียวตังแต่ช่วงเย็นมากขึนอย่างต่อเนื อง
ทางผูม้ ีส่วนร่ วมก็จะช่วยกันหาวิธีในการเตรี ยมพ่อค้าแม่คา้ และ

สิ นค้าเพือรองรับนักท่องเทียวต่อไป และทางเทศบาลจะเปิ ดไฟ
ให้สว่างทังบริ เวณร้านค้าและลานจอดรถเพือบริ การตรงนีดว้ ย
เรื องการประชาสัมพันธ์เพิมมากขึน พบว่า ทางเทศบาลจะ
ทําการประชาสัมพันธ์ โดยการทําป้ ายประชาสัมพันธ์ใหม่ให้
ชัด เจนและมากขึ น แล้ว จะบอกเพิ ม ถึ ง ระยะทางว่ า อี ก กี
กิ โ ลเมตรจะถึ ง ตลาดนําลงไปบนป้ ายด้ว ย และติ ด ยัง จุ ด ที
นักท่ องเที ยวสามารถมองเห็ นได้ชัดเจน ในส่ วนของทางสื อ
ปกติจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ขอ้ มูลข่าวสารเกียวกับตลาดนํา
ทางวิทยุกระจายเสี ยงของเทศบาลอยู่แล้ว แต่จะเพิมเติมไปยัง
วิท ยุก ระจายเสี ย งของจัง หวัด สมุ ท รสงครามให้ม ากขึ น ด้ว ย
และสื อทีวที ีมาถ่ายทํารายการต่างๆ รวมไปถึงหนังสื อนิ ตยสาร
การท่องเที ยวต่างๆ และในวันที 1-2 พฤษภาคม 2553 ที ผ่าน
มา ทางเทศบาล องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด และคณะผูว้ ่า
ราชการจัง หวัด ได้จัด งานเทศกาลกิ น กุ้ง ขึ น เพื อ ดึ ง ดู ด ให้
นักท่องเทียวได้มาเทียวทีตลาดนําบางน้อยมากขึน และจะเปิ ด
ตลาดนําในวันนักขัตฤกษ์อย่างต่อเนือง
6. สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเทียว
ชาวไทยทีมีต่อตลาดนําบางน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม นํามา
สรุ ป และอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี
ด้านพฤติกรรมในการท่องเทียวตลาดนําบางน้อย ส่วนใหญ่
บุ ค คลที ร่ ว มเดิ น ทางมาเที ย วกับ นัก ท่ อ งเที ย ว คื อ สามี ห รื อ
ภรรยา ในการมาเที ยวมีค่าใช้จ่ายไม่เกิ น 1,000 บาท มาเที ยว
เพราะชมวิถี ชี วิต ริ ม คลอง มี ส มาชิ ก ที ร่ ว มเดิ น ทางมาเที ย ว
ด้วยกัน 2-5 คน มาเที ยวในช่วงวันเสาร์ -อาทิตย์ มีความสนใจ
ภูมิทศั น์หรื อบรรยากาศ และนักท่องเทียวรู ้จกั ตลาดนําบางน้อย
จากญาติ ห รื อ เพื อ นแนะนํา เนื อ งจากตลาดนํา บางน้อ ยเป็ น
ตลาดเล็ก เหมาะกับการทีจะพาครอบครัวมาท่องเทียว สิ นค้าทีมี
จําหน่ายล้วนเป็ นสิ นค้าทีผลิตได้เองในชุมชนจึงมีราคาทีไม่แพง
โดยสิ งที ตลาดนําบางน้อยแตกต่างจากตลาดอื น คื อ ดํารงวิถี
ชี วิตแบบดังเดิ มเอาไว้ มี บรรยากาศที เป็ นกันเองแบบชนบท
ดังเดิม วันเสาร์ และอาทิตย์ เป็ นวันหยุด มีนกั ท่องเทียวสะดวก
ในการเดิ นทางมาท่องเที ยวมากที สุด โดยการประชาสัมพันธ์
ของตลาดนําบางน้ อ ยยัง เป็ นการบอกแบบปากต่ อ ปากซึ ง
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สอดคล้องกับงานวิจยั ของเบญจพร ทองไชย (2548: บทคัดย่อ)
ได้ศึ ก ษาเรื อ ง พฤติ ก รรมและความพึ ง พอใจการ ท่ อ งเที ย ว
จัง หวัด พระนครศรี อยุ ธ ยาของนั ก ท่ อ งเที ย วชาวไทย ผล
การศึกษาพบว่า นักท่องเทียวทีมาเทียวส่ วนใหญ่มีแนวโน้มจะ
มาซําและจะบอกต่อบุคคลอืนให้มาเทียวแน่นอน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสมาภรณ์ คงเจริ ญกาย (2548 : บทคัดย่อ ) ได้
ศึกษาเรื อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูเ้ ข้ามาท่องเทียว
ทีมีผลต่อการท่องเทียวแบบยัง ยืนในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ผลการศึ กษาพบว่า ผูเ้ ข้ามาท่องเทียวรู ้จกั สถานทีท่องเที ยวใน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยามาจากการแนะนําของญาติและเพือน
จะเข้ามาท่ องเที ยวเฉลี ยอยู่ทีจาํ นวน 2-4 ครั ง ในช่ วงวันเสาร์
และวันอาทิตย์ โดยรถยนต์ส่วนตัว และผูเ้ ข้ามาท่องเทียวมักจะ
ใช้จ่ายซื อของเบ็ดเตล็ดเฉลียไม่เกิ น 1,000 บาท ส่ วนการจัด
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที ย วที ส ามารถดึ ง ดู ด กลุ่ ม ผูเ้ ข้า มา
ท่ องเที ยวคื อ การจัด งานมรดกโลก โดยรั บทราบข้อ มูล จาก
วารสารการท่องเทียว และสอดคล้องกับงานวิจยั ของสายทิพย์
บัวเผือก (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื อง พฤติกรรมและความ
พึงพอใจของนักท่องเที ยวไทยทีมีต่อแหล่งท่องเทียวเกาะเกร็ ด
จัง หวัด นนทบุ รี ผลการศึ ก ษาพบว่ า พฤติ ก รรมในการมา
ท่องเทียว คือ ส่ วนใหญ่เดินทางมาโดยรถยนต์ โดยนิ ยมมากับ
เพือน และจะมาในช่วงวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ ในด้านความพึง
พอใจสู งสุ ดของนักท่องเทียวชาวไทย คือ แหล่งสิ นค้าพืนเมือง
ทีระลึก และแนวโน้มพฤติกรรมของนักท่องเที ยวชาวไทยคือ
อาจจะกลับมาเทียวอีก
ด้านระดับความพึงพอใจของนักท่องเที ยวที มีต่อตลาดนํา
บางน้อย ส่ วนใหญ่นกั ท่องเทียวมีความพึงพอใจในบรรยากาศ
ร่ มรื น ปลอดโปร่ ง มีความพึงพอใจในคุณภาพของอาหารคาวหวาน มีความพึงพอใจทีมีบริ การนัง เรื อฟรี ไปไหว้พระวัดไทร
และมีความพึงพอใจทีมีสถานทีจอดรถเพียงพอ เนื องจากตลาด
นําบางน้อยตังในพืนที บริ เวณวัด การบริ หารจัดการบางอย่าง
ต้อ งใช้ก ารตัด สิ น ใจของหลายฝ่ ายจึ ง เป็ นข้อ จํา กัด ในการ
ดําเนิ นงานในบางส่ วนโดยเฉพาะเรื องสถานที จึ งทําให้โดย
ภาพรวมนักท่องเทียวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อตลาดบางน้อย
อยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของกิตติวรรณ
จันทร (2545: บทคัด ย่อ) ได้ศึกษาเรื อง ความพึงพอใจของ
นักท่องเทียวไทยต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพบริ เวณชายหาด

บางแสน จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพบริ เวณชายหาด
บางแสน และความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง [1] และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของจันทร์ สุดา ว่องทวีทรัพย์ดี (2550:
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื อง ความพึงพอใจของนักท่องเที ยวต่อ
แหล่ ง ท่ อ งเที ยวจั ง หวั ด นครปฐม ผลการศึ ก ษาพบว่ า
นั ก ท่ อ งเที ย วมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ แหล่ ง ท่ อ งเที ย วจั ง หวัด
นครปฐมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาแยก
เป็ นรายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมาก 1 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานที
และอยูใ่ นระดับปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริ การ และ
ด้านสิ งอํานวยความสะดวก ตามลําดับ
ด้านการเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของนักท่องเทียวที
มี ต่ อ ตลาดนํ าบางน้ อ ย จํ า แนกตามปั จจั ย ส่ วนบุ ค คล
นัก ท่ อ งเที ย วที มี เ พศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้
สถานภาพสมรส และภูมิลาํ เนาต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อ
ตลาดนําบางน้อย แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
.05 เนื องมาจากปั จจั ย ส่ วนบุ ค คลที แตกต่ า งกั น ทํ า ให้
นัก ท่ อ งเที ย วชาวไทยมี ป ระสบการณ์ ที แ ตกต่ า งกัน ทํา ให้ มี
ทัศ นะคติ ที มี ต่ อ ตลาดนําบางน้ อ ยมี ค วามแตกต่ า งกัน ซึ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของพัชรา ลาภลือชัย (2546: บทคัดย่อ)
ได้ศึกษาเรื อง ความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวไทยต่อการ
จัดการการท่องเทียวตลาดนําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และ
ตลาดนําท่าคา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัย
ทีมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวไทยต่อการจัดการ
การท่องเทียวตลาดนําดําเนิ นสะดวก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ได้แก่ ระดับการศึ กษา อาชี พ พาหนะ ที ใช้ในการเดินทางที
แตกต่างกัน ส่วนการรับรู ้ข่าวสารจากนิตยสาร วารสาร บุคคล
ในครอบครัว เพือนบ้าน และเจ้าหน้าทีของรัฐ มีความสัมพันธ์
ในทิ ศ ทางเดี ย วกัน ส่ ว นปั จ จัย ที มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของ
นักท่องเที ยวที มาเทียวตลาดนําท่าคา ได้แก่ อายุทีแตกต่างกัน
ซึ งผูท้ ี มีอายุน้อยจะมี ความพึงพอใจมากกว่าผูม้ ี อายุมาก การ
รับรู ้ ข่าวสารจากเพือนบ้าน และความคาดหวังต่อการจัดการ
การท่องเที ยวตลาดนําท่าคามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
กับ ความพึ ง พอใจ และสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของเอไลน์
(Ealine, 1984: 30-40) ได้ศึ ก ษาเรื อ ง ความพึ ง พอใจของ
นักท่องเทียวทีมีต่อนันทนาการ และสวนสาธารณะของเอกชน
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ในนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริ กา ผลการศึกษาพบว่า ระดับ
ความพึ ง พอใจในการบริ ก าร การนัน ทนาการ และสภาพ
สวนสาธารณะ ประชาชนทีเป็ นเพศหญิงมีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมาก อาชีพส่ วนใหญ่เป็ นนักธุรกิจมีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมาก ทังด้านสภาพพืนที และการนันทนาการ รองลงมา
ข้าราชการ นักเรี ยน นักศึกษา ส่ วนความคิดเห็ นทัว ไป ควร
ปรับปรุ งพัฒนาด้านผูใ้ ห้บริ การ การรักษาความปลอดภัย และ
เครื องอํานวยความสะดวกให้ทนั สมัยมากกว่าทีเป็ นอยู่ [10]
แนวทางพัฒนาตลาดนําบางน้อยมีความจําเป็ นที ตอ้ งอาศัย
ความร่ วมมือกันระหว่างเจ้าของพืนทีตลาดนํา คือ วัดเกาะแก้ว
ซึงเจ้าอาวาสเป็ นผูด้ ูแล เพราะตลาดนําอยูใ่ นพืนทีของวัด ความ
ร่ วมมื อของคนในชุ มชน ก็คือพ่อค้าแม่คา้ ผูผ้ ลิ ตสิ นค้าและ
บริ การ และผูเ้ ป็ นเจ้าของหรื อผูท้ ี มีส่วนเกี ยวข้องกับตลาดนํา
บางน้อย ตลอดจนการบริ การทีประทับใจ และความร่ วมมือ
ของทางเทศบาลอี ก ทัง การอํา นวยความสะดวกต่ า งๆให้แ ก่
นักท่องเทียว ดังนันในสามส่วนใหญ่ ๆ ต้องมีการประสานงาน
และสร้ า งความเข้า ใจไปในทิ ศทางเดี ย วกัน โดยต้อ งยึด แนว
ทางการพัฒนาทีเป็ นแนวทางเดี ยวกัน คือ ตลาดนําทีคงวิถีชีวิต
แบบดังเดิม เพือการพัฒนาทีถูกต้องและเป็ นแนวทางการพัฒนา
ที ยงั ยืน ซึ งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุ พตั รา กลับดี (2545:
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื อง การจัดการการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ :
ศึ กษาเฉพาะกรณี การล่องเรื อที ตลาดริ ม นําดอนหวาย อําเภอ
สามพราน จัง หวัด นครปฐม ผลการศึ ก ษาพบว่า สภาพของ
ทรัพยากรการท่องเที ยวที ตลาดริ มนําดอนหวายมีศักยภาพสู ง
สํา หรั บ การพัฒ นาการท่ อ งเที ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ เพราะมี ค วาม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติมากทีสุด รองลงมาเป็ นแหล่ง
จํา หน่ า ยอาหารและสิ นค้ า ทางการเกษตรที มี เ อกลั ก ษณ์
เฉพาะถินมีแหล่งท่องเทียวทางวัฒนธรรม (วิถีชีวิต) ภูมิปัญญา
ท้องถินและแหล่งประวัติศาสตร์ ทีเกียวเนื องกับระบบนิ เวศใน
พืนทีตามลําดับ รู ปแบบขององค์กรในการจัดการพบว่าชุมชน
สามารถจัดการได้อยูใ่ นระดับสูง เพราะมีการรวมตัวกันเพือจัด
ระเบี ย บการท่ อ งเที ย วในรู ปของคณะกรรมการ และให้
ประชาชนในท้อ งถิ น มี ส่ ว นร่ ว มให้ ค วามเห็ น ในการจัด การ
ท่องเที ยว ตลอดจนประชาชนในท้องถินได้รับประโยชน์จาก
การจัดการท่องเทียว [9] สอดคล้องกับงานวิจยั ของนิธิ ลิศนันท์
(2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื อง แนวทางการอนุรักษ์และฟื นฟู

ชุมชนริ มนําคลองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษา
พบว่า ชุมชนริ มนําคลองอัมพวา มีสภาพแวดล้อมและชุมชน
ริ มนําที มีค วามโดดเด่ นเป็ นเอกลักษณ์ ซึ งมี แนวทางในการ
อนุรักษ์และฟื นฟูชุมชน โดยปรับปรุ งและอนุรักษ์ทางกายภาพ
ของอาคาร ภูมิทศั น์ริมนํา องค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรมและ
ภู มิ ส ถาปั ต ยกรรม รวมทัง ฟื นฟูท างสัง คม เศรษฐกิ จ โดย
ส่ งเสริ มให้เป็ นแหล่งท่องเที ยว [3] และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของเพียรกานต์ วงศ์วาณิ ชย์ศิลป์ (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
เรื อ ง แนวทางการอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื นฟู ชุ ม ชนคลองบางน้อ ย
จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึ กษาพบว่า ชุ มชนคลองบาง
น้อย จังหวัดสมุทรสงคราม เป็ นชุ มชนริ มนําที มีคุณค่าและ
เอกลักษณ์ ทางด้านสุ นทรี ยภาพ ด้านสังคม-วัฒนธรรม และ
ด้านประวัติศาสตร์ ซึ งเกิดจากพัฒนาการของพืนทีในช่วงเวลา
ทีผ่านมา นอกจากนี ยงั พบว่าชุมชนแห่ งนี มีศกั ยภาพสู งในการ
พัฒนาให้เป็ นแหล่งท่ องเที ยวทางวัฒนธรรมอีกแห่ งหนึ งของ
จังหวัดสมุทรสงคราม แนวทางในการอนุรักษ์และฟื นฟูชุมชน
คลองบางน้อยทีเสนอแนะ ตังอยูบ่ นพืนฐานของการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในชุมชน ในการจัดการกับมรดกทางวัฒนธรรม
ของชุมชนโดยเน้นความเป็ นตัวตนของท้องถิน ประกอบด้วย
การใช้ทีดินทีเหมาะสม การอนุรักษ์รูปแบบสถาปั ตยกรรมและ
องค์ประกอบของชุมชนริ มคลอง การรักษาสภาพแวดล้อมของ
คลองและภูมิทศั น์ชุมชน การจัดการและส่ งเสริ มการท่องเทียว
รวมทังการส่งเสริ มความรู ้ในการอนุรักษ์ชุมชนแก่ประชาชนใน
ท้องถิน
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั%งต่ อไป
ในการวิจยั ครังต่อไปควรมี การศึ กษาเกี ยวกับความมี ส่วน
ร่ วมของคนในชุมชน ในการพัฒนาตลาดนําบางน้อย เนื องจาก
ตลาดนํ าเป็ นวิ ถี ชี วิ ต ดัง เดิ ม ของชุ ม ชนหากคนในชุ ม ชนมี
บทบาทน้อยหรื อไม่มีส่วนร่ วมนัน การทีจะดําเนิ นการใดๆเพือ
เป็ นประโยชน์ต่อตลาดนํา อาจไม่ได้ตรงกับความต้องการของ
ชุมชนทีแท้จริ ง
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