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บทคดัย่อ 
 
 การวิจัยเรื�องพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที�ยว
ชาวไทยที�มีต่อตลาดนํ"าบางน้อย  จังหวัดสมทุรสงครามครั"งนี"  
มีวัตถุประสงค์เพื�อ 1) ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที�ยว  2) 
ศึกษาระดั บความพึ งพอใจข องนักท่อ ง เ ที� ยว  3 )  ศึกษ า
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักท่องเที�ยว  จาํแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล และ 4) ศึกษาแนวทางพัฒนาตลาดนํ"าบางน้อย 
กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที�ยวชาวไทย  จาํนวน 
400 คน  เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ แบบสอบถามที�ผู้ วิจัย
สร้างขึ"น  สถิติที� ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ  
ค่าเฉลี�ย  ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบที  การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว  (one-way ANOVA)  และการ
วิเคราะห์เนื"อหา (content analysis)        
 ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมของนักท่องเที�ยวชาวไทยที�มี
ต่อตลาดนํ"าบางน้อย  จังหวดัสมทุรสงคราม  พบว่าบุคคลที�ร่วม
เดินทางมาเที�ยวด้วยคือ สามีหรือภรรยา  การเดินทางมาเที�ยว
ตลาดนํ"าบางน้อยมีค่าใช้จ่ายประมาณไม่เกิน 1,000 บาท/วัน  มา
เที�ยวเพราะชมวิถีชีวิตริมคลอง  จาํนวนสมาชิกที�ร่วมเดินทางมา
เที�ยวด้วย 2-5 คน และมาในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ มีความสนใจ
ภูมิทัศน์หรือบรรยากาศ  รู้จักตลาดนํ"าบางน้อยจากญาติหรือ

เพื�อนแนะนาํ  2) ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที�ยวชาวไทย
ที� มีต่อตลาดนํ"าบางน้อย  โดยภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง 
และเมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  มีความพึงพอใจอยู่ ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน  เรียงตามลาํดับได้ดังนี"  ด้านสถานที�  
ด้านสินค้า  ด้านการบริการ  และด้านการอาํนวยความสะดวก 
3) นักท่องเที�ยวชาวไทยที�มีเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  
รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน  สถานภาพการสมรส  และภูมิลาํเนา
ต่าง กัน  มีความพึงพอใจต่อตลาดนํ"าบางน้อย  จังหวัด
สมุทรสงคราม  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ 
.05  4) แนวทางพัฒนาตลาดนํ"าบางน้อยมีความจําเป็นที� ต้อง
อาศัยความร่วมมือของเจ้าอาวาสวดัเกาะแก้ว  เพราะตลาดนํ"าอยู่
ในพื"นที�ของวัด  ความร่วมมือของคนในชุมชน  ความร่วมมือ
ของพ่อค้าแม่ค้า ผู้ผลิตสินค้าและบริการ และผู้ที�มีส่วนเกี�ยวข้อง
กับตลาดนํ"าบางน้อย   และความร่วมมือของทางเทศบาลในการ
อาํนวยความสะดวกต่างๆ  จึงต้องมีการประสานงานและสร้าง
ความเข้าใจ โดยต้องยึดแนวทางการพัฒนาที� เป็นแนวทาง
เดียวกัน คือ ตลาดนํ"าที�คงวิถีชีวิตแบบดั"งเดิม เพื�อการพัฒนาที�
ถกูต้องและเป็นแนวทางการพัฒนาที�ยั�งยืน 
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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 
 
 ชีวติความเป็นอยูข่องคนไทยเรานั�นมีความผกูพนักบัสายนํ� า
มาตั� งแต่อดีตกาล เพราะในสมัยก่อนนั� นถนนหนทางยงัไม่
ทั�วถึงอยา่งเช่นทุกวนันี�   คนไทยสมยันั�นจึงพยายามอาศยัอยูใ่กล้
แหล่งนํ� า และใชเ้สน้ทางนํ� าในการเดินทางสัญจรไปมา  โดยใช้
เรือเป็นพาหนะ  และเช่นกนัแหล่งรวมสินคา้หรือตลาดสาํหรับ
จบัจ่ายซื�อของสําหรับคนไทยในอดีตนั�น  ก็ตอ้งเป็นสถานที�ที�
สามารถเดินทางไปทางนํ� าไดโ้ดยสะดวกจึงเกิดเป็นตลาดนํ� าขึ�น  
ตล า ด นํ� าย ัง มี จุ ด เ ด่ น ข อง ต ล า ดชุม ชน ที� เ ป็ น เ อก ลัก ษ ณ์
เฉพาะเจาะจงดว้ยความมีเสน่ห์  วิถีชีวิต  ความเป็นมิตรไมตรี
กับผูค้น  ประชาชนในชุมชนมีความเขม้แข็ง  มีส่วนร่วมกับ
สงัคมในการรักษาวฒันธรรมประเพณีที�ดีงามของทอ้งถิ�นอยา่ง
มั�นคงและแน่วแน่  จะเห็นได้ว่าตลาดนํ� ามีบทบาทสําคญัต่อ
ผูค้นในชุมชนเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นการกระจายรายได ้ 
การสร้างงานสร้างอาชีพ  รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการ
ช่วยกนับริหารตลาด  อยา่งไรก็ตามทุกตลาดนั�นก็ยงัแฝงไปดว้ย
กลิ�นอายของความเป็นวิถีชีวิตในสมยัก่อนที�ยงัสืบทอดต่อกนั
มา ไม่วา่จากพอ่คา้แม่คา้ดั�งเดิมในตลาด หรือจะเป็นคนรุ่นใหม่
ที�หนัมาขายของร่วมสมยัต่างๆ ภายในตลาดนั�นลว้นแต่ช่วยกนั
อนุรักษว์ถีิชีวติดั�งเดิมเอาไวท้ั�งนั�น เพียงแค่จะรู้ตวัหรือไม่ก็ตาม 
และอาจจะเปลี�ยนแปลงไปบา้งตามยุคสมยั แต่ก็เป็นอีกทางที�
ช่วยขบัเคลื�อนอุตสาหกรรมการท่องเที�ยว ซึ� งเป็นรายได้หลกั
ของประเทศอีกทางหนึ� ง โดยใช้สิ� งที� เป็นวิถีชีวิตของเรามา
นาํเสนอสู่นกัท่องเที�ยวไดเ้ป็นอยา่งดี    
 ชุมชนปากคลองบางนอ้ยหรือบางนอ้ยนอกเป็นตลาดชุมชน
ริมนํ� าเก่าแก่ที�สุดแห่งหนึ� งของจังหวดัสมุทรสงคราม  ตั� งอยู่
บริเวณจุดตัดของแม่นํ� าแม่กลองกับคลองบางน้อยในอดีต  
ชุมชนนี� เป็นศูนยก์ลางการคา้ที�สําคญัของโครงข่ายลุ่มนํ� าแม่
กลอง-ท่าจีน  ตลาดนดัที�คลองบางนอ้ยเคยเป็นนดัที�คึกคกัมาก  
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มีเรือมาติดนัดทีละหลายร้อยลาํตั�งแต่หนา้วดัเกาะแกว้เรื�อยไป
ตามคลองจนถึงวดัไทร  โดยบริเวณดา้นหน้าวดัเกาะแกว้เป็น
นัดนํ� าตาลที�ใหญ่ที�สุดในจังหวดัสมุทรสงคราม  ส่วนดา้นใน
คลองเป็นนัดกบัขา้วและสินคา้ทั�วไป  พ่อคา้แม่คา้ที�มานดับาง
นอ้ยนอกจากจะเป็นชาวสวนในละแวกนั�น  เช่น ดาํเนินสะดวก  
ดอนมะโนรา  ท่าคา  ก็ยงัมาจากถิ�นอื�นด้วย  เช่น ราชบุรี  
นครปฐม  อยุธยา  ปทุมธานี  สุพรรณบุรี  และกรุงเทพ  แต่ละ
ถิ�นก็ต่างนาํผลิตผลในทอ้งถิ�นของตนมาขายหรือแลกเปลี�ยนกนั 
(เพียรกานต ์ วงศว์าณิชยศิ์ลป์, 2551: แผบ่พบั)     
 เมื�อประมาณ  30  ปีที�ผา่นมา  ชุมชนบางนอ้ยนอกไดเ้ปลี�ยน
สภาพจากย่านการคา้ทางนํ� าที�จอแจ  เป็นเพียงชุมชนอยูอ่าศยัที�
เงียบสงบ   ซึ� งเป็นผลจากการก่อสร้างถนนที�ทาํให้ความเจริญ
ยา้ยจากลาํคลองสู่ริมถนนตั�งแต่นั�นมา  แต่ชุมชนแห่งนี� ก็ยงัคง
รักษาเอกลกัษณ์ของมรดกทางวฒันธรรมชุมชนริมนํ� าดั�งเดิมไว้
ไ ด้ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี   ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น รู ป แ บ บ ก า ร ตั� ง ถิ� น ฐ า น  
สถาปัตยกรรม  วิถีชีวิต  ตลอดจนสภาพแวดลอ้มคลองและ
สวนผลไมที้�อุดมสมบูรณ์  จนกระทั�งปัจจุบนัไดมี้การรวมตวั
ของคนในชุมชนซึ� งอาศัยอยู่ริมคลองบางน้อย  เปิดตลาดนํ� า
ขึ�นมาอีกครั� งหนึ�ง  ซึ� งจะจดัให้เป็นแหล่งท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ ์    
อีกทั� ง เ พื�ออนุ รักษ์ตลาดชุมชนให้เ ป็นมรดกตกทอดทาง
วฒันธรรมที�มีเอกลกัษณ์อยา่งย ั�งยืน  เพราะนกัท่องเที�ยวมีความ
นิยมมาเที�ยวตลาดนํ� า  ดงันั�นตลาดนํ� าบางนอ้ยจึงมีการพฒันาเขา้
สู่ตลาดท่องเที�ยวเนื�องจากอยู่ใกลแ้หล่งท่องเที�ยวที�เป็นที�นิยม  
ซึ� งการค้าขายในรูปแบบของตลาดนํ� านั� น  ยงัคงได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานระดับท้องถิ�น ตามนโยบายส่งเสริม
การท่องเที�ยวของรัฐบาล  เพื�อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลที�มี
บ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาตามริมแม่นํ� าลําคลอง ได้นํา
ผลิตผลทางการเกษตรตลอดจนงานหัตถกรรมพื�นบา้นออกมา
จาํหน่าย  เป็นการช่วยเพิ�มพูนรายไดใ้ห้แก่คนในชุมชนอีกทาง
หนึ� ง  แต่ถึงอย่างไรนั�นการเปิดตลาดนํ� าในปัจจุบันก็ยงัคงมี
ปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง จึงจาํเป็นตอ้งปรับกลยุทธ์ในการ
บริหารจดัการตลาดชุมชนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
นกัท่องเที�ยว  เพื�อใหต้ลาดชุมชนสามารถอยูร่อดได ้   

ดังนั� นผูว้ิจัยในฐานะที�เป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ตั� งเซียมฮะ  
(บา้นไหพนัใบ)  ซึ� งเป็นสถานที�ท่องเที�ยวของจงัหวดัแห่งหนึ�ง  
พิพิธภัณฑ์จะแสดงวัตถุโบราณนานาชนิด  ส่วนมากเป็น

เค รื� อง ปั� น ดิ น เ ผาที� ใช้ในค รัว เ รือ นสมัยโ บร าณ  ไ ว้ใ ห้
นกัท่องเที�ยวและผูที้�สนใจไดเ้ขา้ชม  และเป็นผูท้าํธุรกิจขายของ
ที�ระลึกอยู่ที�ตลาดนํ� าบางน้อยด้วย   จึงสนใจศึกษาพฤติกรรม
และความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวที�มาเที�ยวตลาดนํ� าบางนอ้ย  
เพื�อหาแนวทางในการพฒันาตลาดนํ� าบางนอ้ย  ช่วยส่งเสริมการ
ท่องเที�ยวของจงัหวดั  ช่วยปรับปรุงแกไ้ข  และทาํให้ตลาดนํ� า
บ า ง น้อ ย เ ป็ น แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที� ย ว เ ชิ ง อ นุ รั ก ษ์   เ พื� อ รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มของพื�นที�ให้สืบเนื�องไปยงั
คนรุ่นหลงั   

 
2. วตัถุประสงค์ 

 
 1.  เพื�อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที�ยวชาวไทยที�มีต่อ 
ตลาดนํ� าบางนอ้ย  จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 2.  เพื�อศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวชาวไทย  
ที�มีต่อตลาดนํ� าบางนอ้ย  จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 3. เ พื�อศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเ ที� ยวชาวไทยที� มีต่อตลาดนํ� าบางน้อย  จังหวัด
สมุทรสงคราม  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 4. เพื�อศึกษาแนวทางพฒันาตลาดนํ� าบางน้อย  จังหวดั
สมุทรสงคราม  
 
3. งานวจิยัที"เกี"ยวข้อง 
 

จากการศึกษาวิจัย  พฤติกรรมและความพึงพอใจของ
นักท่อ ง เ ที� ย วชา วไทย ที� มีต่ อตลา ดนํ� าบ างน้อย  จังหวัด
สมุทรสงคราม  มีงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งดงันี�  
 จนัทร์สุดา  ว่องทวีทรัพยดี์  (2550: บทคดัย่อ)   ไดศึ้กษา
เรื�อง  ความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวต่อแหล่งท่องเที�ยวจงัหวดั
นครปฐม  ผลการศึกษาพบวา่  นกัท่องเที�ยวมีความพึงพอใจต่อ
แหล่งท่องเที�ยวจงัหวดันครปฐมโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง  เมื�อพิจารณาแยกเป็นรายดา้น  พบว่าอยู่ในระดบัมาก 1 
ด้าน ได้แก่  ด้านสถานที�   และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน  
ได้แก่  ด้านการบริการ  และด้านสิ� งอํานวยความสะดวก  
นักท่องเที�ยวมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที�ยวแต่ละแหล่ง
ท่องเที�ยวอยู่ในระดบัมาก 1 แหล่ง  ไดแ้ก่  องค์พระปฐมเจดีย ์ 
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และอยู่ในระดับปานกลาง 5 แหล่ง  คือ  ตลาดนํ� าดอนหวาย  
พุทธมณฑล  ตลาดนํ� าวดัลาํพญา  พิพิธภณัฑ์หุ่นขี�ผึ� งไทย  และ
สวนป่าสมุนไพรวดัปลกัไมล้าย  นักท่องเที�ยวที�มีทั� งเพศหญิง
และเพศชาย  ระดับการศึกษาและรายได้ต่างกัน  มีความพึง
พอใจต่อแหล่งท่องเที�ยวจงัหวดันครปฐมไม่แตกต่างกนั  ส่วน
นักท่องเที�ยวที� มีอายุและอาชีพต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อ
แหล่งท่องเที�ยวจงัหวดันครปฐมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัที�
ระดบั .05 [2] 
 เบญจพร  ทองไชย (2548: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื� อง 
พ ฤ ติ ก ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ก า ร  ท่ อ ง เ ที� ย ว จั ง ห วัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที�ยวชาวไทย  ผลการศึกษา
พบวา่ นกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายรุะหวา่ง 20-29 
ปี  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีอาชีพพนกังานบริษทั 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�
กรุงเทพมหานคร  เหตุจูงใจให้นักท่องเที�ยวมาเที�ยวจังหวดั
พระนครศรีอยธุยา  คือแหล่งท่องเที�ยวทางประวติัศาสตร์  โดย
นัก ท่ อ ง เ ที� ย ว มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที� ย ว ท า ง
ประวติัศาสตร์  และทางศิลปวฒันธรรมอยู่ในระดบัพอใจมาก 
นกัท่องเที�ยวที�มาเที�ยวส่วนใหญ่มีแนวโนม้จะมาซํ� าและจะบอก
ต่อบุคคลอื�นใหม้าเที�ยวแน่นอน [4] 
 พชัรา  ลาภลือชยั  (2546: บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาเรื�อง  ความ
พึงพอใจของนักท่องเที�ยวชาวไทยต่อการจดัการการท่องเที�ยว
ตลาดนํ� าดําเนินสะดวก จังหวดัราชบุรี  และตลาดนํ� าท่าคา 
จงัหวดัสมุทรสงคราม  ผลการศึกษาพบวา่  ระดบัความพึงพอใจ
ของนกัท่องเที�ยวชาวไทยต่อการจดัการการท่องเที�ยวตลาดนํ� า
ดาํเนินสะดวกและตลาดนํ� าท่าคาแตกต่างกนั  โดยระดบัความ
พึงพอใจต่อการจัดการการท่องเที�ยวตลาดนํ� าท่าคามากกว่า  
ระดบัความพึงพอใจต่อการจดัการการท่องเที�ยวตลาดนํ� าดาํเนิน
สะดวก  และให้ความสําคญักบัสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยูข่อง
ชุมชนในตลาดนํ� ามากที�สุด  ปัจจยัที�มีผลต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเที�ยวชาวไทยต่อการจดัการการท่องเที�ยวตลาดนํ� าดาํเนิน
สะดวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  ได้แก่  ระดับการศึกษา  
อาชีพ  พาหนะ  ที�ใชใ้นการเดินทางที�แตกต่างกนั  ส่วนการรับรู้
ข่าวสารจากนิตยสาร  วารสาร  บุคคลในครอบครัว  เพื�อนบา้น  
และเจา้หนา้ที�ของรัฐ  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั  ส่วน
ปัจจยัที�มีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวที�มาเที�ยวตลาด

นํ� าท่าคา ไดแ้ก่  อายุที�แตกต่างกนั  ซึ� งผูที้�มีอายุน้อยจะมีความ
พึงพอใจมากกว่าผูมี้อายุมาก  การรับรู้ข่าวสารจากเพื�อนบ้าน  
และความคาดหวงัต่อการจดัการการท่องเที�ยวตลาดนํ� าท่าคามี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความพึงพอใจ [5]    
  เพียรกานต ์ วงศ์วาณิชยศิ์ลป์ (2551: บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษา
เรื� อง  แนวทางการอนุรักษ์และฟื� นฟูชุมชนคลองบางน้อย   
จงัหวดัสมุทรสงคราม  ผลการศึกษาพบว่า  ชุมชนคลองบาง
น้อย  จังหวดัสมุทรสงคราม  เป็นชุมชนริมนํ� าที�มีคุณค่าและ
เอกลกัษณ์ทางดา้นสุนทรียภาพ  ด้านสังคม-วฒันธรรม  และ
ดา้นประวติัศาสตร์  ซึ� งเกิดจากพฒันาการของพื�นที�ในช่วงเวลา
ที�ผ่านมา  เมื�อวิถีชีวิตเดิมที�เคยอยู่ร่วมกบันํ� าเปลี�ยนไปเป็นการ
ตั�งถิ�นฐานบนบกที�มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ� น  ส่งผลให้
บทบาทและความสําคัญของชุมชนริมนํ� าลดน้อยลง  ความ
เปลี�ยนแปลงที�กาํลงัเกิดขึ�นในพื�นที�ชุมชน  ก่อใหเ้กิดผลกระทบ
และเกิดภาวะความเสี�ยงต่อการเสื�อมสลายองความเป็นชุมชน
ริมนํ� า  นอกจากนี� ยงัพบว่าชุมชนแห่งนี� มีศักยภาพสูงในการ
พฒันาให้เป็นแหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรมอีกแห่งหนึ� งของ
จงัหวดัสมุทรสงคราม  แนวทางในการอนุรักษแ์ละฟื� นฟูชุมชน
คลองบางนอ้ยที�เสนอแนะ  ตั�งอยูบ่นพื�นฐานของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุมชน  ในการจดัการกบัมรดกทางวฒันธรรม
ของชุมชนโดยเน้นความเป็นตวัตนของทอ้งถิ�น  ประกอบดว้ย  
การใชที้�ดินที�เหมาะสม  การอนุรักษรู์ปแบบสถาปัตยกรรมและ
องคป์ระกอบของชุมชนริมคลอง  การรักษาสภาพแวดลอ้มของ
คลองและภูมิทศัน์ชุมชน  การจดัการและส่งเสริมการท่องเที�ยว  
รวมทั�งการส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษชุ์มชนแก่ประชาชนใน
ทอ้งถิ�น [6] 
 สมาภรณ์  คงเจริญกาย  (2548 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาเรื�อง  
พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูเ้ขา้มาท่องเที�ยวที�มีผลต่อ
การท่องเที�ยวแบบยั�งยืนในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา  ผล
การศึกษาพบว่า  ผูเ้ข้ามาท่องเที�ยวรู้จักสถานที�ท่องเที�ยวใน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยามาจากการแนะนาํของญาติและเพื�อน  
จะเขา้มาท่องเที�ยวเฉลี�ยอยู่ที�จาํนวน 2-4 ครั� ง ในช่วงวนัเสาร์
และวนัอาทิตย ์ โดยรถยนตส่์วนตวั  และผูเ้ขา้มาท่องเที�ยวมกัจะ
ใช้จ่ายซื�อของเบ็ดเตล็ดเฉลี�ยไม่เกิน 1,000 บาท  ลกัษณะการ
ท่องเที�ยวตามสถานที�เป็นการเดินเทา้  มุ่งเนน้ความสนใจดา้น
โบราณสถาน  ส่วนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที�ยวที�
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สามารถดึงดูดกลุ่มผูเ้ขา้มาท่องเที�ยวคือ การจัดงานมรดกโลก  
โดยรับทราบขอ้มูลจากวารสารการท่องเที�ยว  และผูที้� เขา้มา
ท่องเที�ยวส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที�จะกลับมาเที�ยวในจังหวดั
พระนครศรีอยุธยาอีกครั� ง  ในด้านสถานที�  การอาํนวยความ
สะดวก  และการบริการ  ส่วนใหญ่ผูเ้ขา้มาท่องเที�ยวมีระดับ
ความพึงพอใจมาก  ซึ� งการศึกษาที�แตกต่างกนัทาํให้เกิดระดบั
ความพึงพอใจที�แตกต่างกนั  ส่วนพฤติกรรมความถี�ในการเขา้
มาท่องเที�ยว  การเดินทาง  ลกัษณะค่าใช้จ่าย  ค่าใช้จ่ายที�ใช ้ 
และการกลบัมาท่องเที�ยวอีกครั� งที�แตกต่างกนั  ทาํให้ผูที้�เขา้มา
ท่องเที�ยวมีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน  และสําหรับ
ปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมของผู ้เข้ามาท่อง เ ที� ยวมี
ความสมัพนัธ์กนั [7]   
 สายทิพย์ บัวเผือก (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื� อง 
พฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวไทยที�มีต่อแหล่ง
ท่องเที�ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ผลการศึกษาพบว่า 
นกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอาย ุ25-34 ปี  สถานภาพ
โสด  การศึกษาระดบัปริญญาตรี  ส่วนใหญ่มีอาชีพขา้ราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ  รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท  
สาํหรับพฤติกรรมในการมาท่องเที�ยว คือ ส่วนใหญ่เดินทางมา
โดยรถยนต์  โดยนิยมมากับเพื�อน  และจะมาในช่วงวนัหยุด
เสาร์-อาทิตย ์ ในดา้นความพึงพอใจสูงสุดของนกัท่องเที�ยวชาว
ไทย คือ แหล่งสินคา้พื�นเมืองที�ระลึก  และแนวโนม้พฤติกรรม
ของนกัท่องเที�ยวชาวไทยคืออาจจะกลบัมาเที�ยวอีก [8] 
 
4. วธีิดาํเนินการวจิยั 

 
 ก า ร วิ จั ย ค รั� ง นี�  ทํ า ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้อ มู ล โ ด ย ใ ช้
แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม  การดาํเนินงานเพื�อให้ได้
ขอ้มูลที�ตรงประเด็นและเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั
ที�ตั�งไว ้ ดงันี�  
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที�ใชใ้นการวจิยั  กลุ่มที� 1 ไดแ้ก่  นกัท่องเที�ยว
ชาวไทยที�มาเที�ยวตลาดนํ� าบางน้อย จังหวดัสมุทรสงคราม ปี 
พ.ศ. 2551 ตลอดทั�งปี มีนักท่องเที�ยวชาวไทยจาํนวน 454,556  
คน  (สาํนกังานพฒันาการท่องเที�ยว, 2552)  และกลุ่มที�2 ไดแ้ก่  

กลุ่มผูมี้ส่วนร่วมในการบริหารตลาด ผูผ้ลิตสินคา้และบริการ  
และผูเ้ป็นเจา้ของหรือผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัตลาดนํ� าบางนอ้ย    
 กลุ่มตัวอย่างที� ใช้ในการวิจัย กลุ่มที�1  ได้แก่  
นักท่องเที� ยวชาวไทยที�มาเที� ยวตลาดนํ� าบางน้อย จังหวัด
สมุทรสงคราม ใชว้ธีิการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental sampling)  
กาํหนดขนาดตวัอย่างโดยตารางสําเร็จรูปของทาโร่  ยามาเน่ 
(Taro Yamane; อา้งถึงในวิชิต  อู่อน้, 2548: 106) ที�ระดบัความ
เชื�อมั�น 95%  มีค่าความคลาดเคลื�อน 0.05 ได้กลุ่มตวัอย่าง
จาํนวน 400 คน  และกลุ่มที�2  ไดแ้ก่  ตวัแทนกลุ่มผูมี้ส่วนร่วม
ในการบริหารตลาด ผูผ้ลิตสินคา้และบริการ และผูเ้ป็นเจา้ของ
หรือผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัตลาดนํ� าบางนอ้ย  ใชว้ิธีการสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive sampling)  ไดต้วัแทนกลุ่มจาํนวน 8 คน 
 2. เครื"องมอืที"ใช้ในการวจิยั 
 การศึกษาวิจัยใช้เครื� องมือในการเ ก็บข้อมูล  คือ
แบบสอบถาม และแนวคาํถามใชใ้นการสนทนากลุ่ม  ดงันี�  
 ตอนที� 1  ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ตอนที� 2  ขอ้มูลเกี�ยวกบัพฤติกรรมของนกัท่องเที�ยวชาว
ไทยในการมาเที�ยวตลาดนํ� าบางนอ้ย  จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 ตอนที� 3  ขอ้มูลเกี�ยวกบัระดบัความพึงพอใจในการมา
เที�ยวตลาดนํ� าบางนอ้ย  จงัหวดัสมุทรสงคราม      
 ตอนที� 4  ปัญหาและขอ้เสนอแนะอื�นๆเกี�ยวกบัตลาดนํ� า
บางนอ้ย  จงัหวดัสมุทรสงคราม    
 ตอนที� 5 เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัแบบมีส่วนร่วม คือ 
การประชุมระดมสมอง(brainstorming)  เชิญผูเ้กี�ยวขอ้งแสดง
ความคิดเห็นเกี�ยวกบัแนวทางพฒันาตลาดนํ� า และนาํผลการวจิยั
ของคําถามวิจัย ที� ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
นกัท่องเที�ยวที�มีต่อตลาดนํ� าบางนอ้ย เสนอผลให้กบัที�ประชุม
กลุ่มยอ่ย (focus group) 
 3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและข้อมูล
พฤติกรรมของนักท่องเ ที� ยวชาวไทย  โดยใช้ค่าความถี� 
(frequency) และร้อยละ (percentage)  
  2. การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที�ยว
ชาวไทยที�มีต่อตลาดนํ� าบางนอ้ย โดยหาค่าเฉลี�ย (mean)  และ
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
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  3.  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวชาว
ไทยที� มีต่อตลาดนํ� าบางน้อยโดยใช้การทดสอบที ( t-test)  
สาํหรับตวัแปร เพศ   
  4.  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way 
ANOVA)  สาํหรับตวัแปร  อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได ้ 
สถานภาพสมรส  และภูมิลาํเนา  หากพบความแตกต่างจะทาํ
การเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี  LSD (Least 
Significant Difference)  
  5. การวิเคราะห์เนื� อหา (content analysis) สําหรับ
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  ประกอบดว้ย  การวิเคราะห์เนื�อหา
สําหรับขอ้คาํถาม การสรุปและการจาํแนกประเด็นขอ้มูลจาก
การประชุมระดมสมอง(brainstorming) เพื�อให้ได้ข้อสรุป  
รวมถึงแนวทางการพฒันา   นาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น
ความเรียง 
 
5. ผลการวจิยั 

 
 จากผลการวิจัย  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างทั� งเพศชายและเพศ
หญิงทั�งหมด 400 คน  เป็นเพศหญิงมากที�สุด  226 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 56.50  มีอายรุะหวา่ง 20– 30 ปี  จาํนวน 120 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 30.00  มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี  จาํนวน 165 
คน  คิดเป็นร้อยละ 41.25  มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 187 คน  
คิดเป็นร้อยละ  46.75  มีรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือนมากกว่า 
25,000 บาท จาํนวน 144 คน  คิดเป็นร้อยละ 36.00  มีสถานภาพ
สมรส  จาํนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25  และมีภูมิลาํเนา
อยู่ภาคกลาง (ที�ไม่ใช่กรุงเทพมหานคร) จาํนวน 184 คน  คิด
เป็นร้อยละ 46.00    
 ด้านพฤติกรรมในการท่องเที�ยวตลาดนํ� าบางน้อย  พบว่า   
ส่วนใหญ่บุคคลที�ร่วมเดินทางมาเที�ยวกบันกัท่องเที�ยว คือ สามี
หรือภรรยา  รองลงมาคือ เพื�อน  ในการเดินทางมาเที�ยวตลาด
นํ� าบางน้อยนักท่องเที�ยว ใช้จ่ายประมาณ ไม่เกิน 1,000 บาท  
รองลงมาคือ 1,001 – 5,000 บาท  สาเหตุในการมาเที�ยวตลาดนํ� า
บางน้อยของนกัท่องเที�ยวเพราะชมวิถีชีวิตริมคลอง  รองลงมา
คือ พกัผ่อนหย่อนใจ    จาํนวนสมาชิกที�ร่วมเดินทางมาเที�ยว
ดว้ยคือ 2-5 คน รองลงมาคือ เป็นหมู่คณะ  นกัท่องเที�ยวมาเที�ยว
ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์  รองลงมาคือ ว ันหยุดนักขัตฤกษ ์ 

นกัท่องเที�ยวมีความสนใจภูมิทศัน์หรือบรรยากาศ  รองลงมาคือ 
ร้านคา้  นกัท่องเที�ยวรู้จกัตลาดนํ� าบางนอ้ยจากญาติหรือเพื�อน
แนะนาํ  รองลงมาคือ ข่าวจากวทิย ุ/โทรทศัน์  
 ดา้นระดับความพึงพอใจของนักท่องเที�ยวที�มีต่อตลาดนํ� า
บางนอ้ย โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  และเมื�อพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นสถานที�  ส่วนใหญ่นกัท่องเที�ยวมีความ
พึงพอใจในบรรยากาศร่มรื�น ปลอดโปร่ง รองลงมาคือ  มีวิหาร
หลวงพ่อ 3 องค์ สําหรับทาํบุญไหวพ้ระ  และพึงพอใจเรื�อง
ความสะดวกในการเดินทางเขา้-ออกตลาดนํ� าบางนอ้ยนอ้ยที�สุด  
ดา้นสินคา้  ส่วนใหญ่พึงพอใจในคุณภาพของอาหารคาว-หวาน 
รองลงมาคือ ราคาในการจาํหน่ายอาหารคาว-หวาน และความ
หลากหลายของสินคา้ พึงพอใจนอ้ยที�สุด  ดา้นการบริการ ส่วน
ใหญ่  พึงพอใจที�มีบริการนั�งเรือฟรี ไปไหวพ้ระวดัไทร โดยการ
บริการของผูข้ายอาหาร รองลงมาคือ  การบริการของผูข้าย
อาหาร และการประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูลข่าวสาร พึงพอใจนอ้ย
ที�สุด   ด้านการอาํนวยความสะดวก  ส่วนใหญ่พึงพอใจที�มี
สถานที�จอดรถเพียงพอ  รองลงมาคือ จํานวนร้านจําหน่าย
อาหารที�เพียงพอ  และการจดัห้องนํ� าไวบ้ริการ พึงพอใจน้อย
ที�สุด   

ดา้นการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวที�
มีต่อตลาดนํ� าบางน้อย  จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า  
นักท่องเที�ยวที� มีเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได ้ 
สถานภาพสมรส  และภูมิลาํเนาต่างกนัมีความพึงพอใจต่อตลาด
นํ� าบางนอ้ย  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  

ขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการให้บริการของตลาดนํ� าบางน้อย
ของนกัท่องเที�ยว คือ  ควรขยายทางเขา้-ออก ให้สะดวกมากขึ�น 
จํานวน 35 คน ควรเพิ�มห้องนํ� าให้เ พียงพอต่อจํานวน
นกัท่องเที�ยว จาํนวน 28 คน ควรมีสินคา้ใหห้ลากหลาย  จาํนวน 
20  คน ตลาดควรเปิดให้บริการในเวลาหัวคํ�า  จาํนวน 16 คน  
และ ควรมีการประชาสมัพนัธ์ใหม้ากขึ�น  จาํนวน 5 คน 
 จากการสัมภาษณ์ตวัแทนกลุ่มผูมี้ส่วนร่วมในการบริหาร
ตลาด ผูผ้ลิตสินคา้และบริการ และผูเ้ป็นเจา้ของหรือผูที้�มีส่วน
เกี�ยวขอ้งกบัตลาดนํ� าบางนอ้ย จาํนวน 8 คน เกี�ยวกบัแนวทางใน
การพฒันาตลาดนํ� า ไดผ้ลการวจิยัดงันี�  
   เรื�องการขยายทางเขา้-ออก  พบว่า  เนื�องจากตลาดนํ� าบาง
นอ้ยตั�งอยูใ่นที�วดัเกาะแกว้ เพราะฉะนั�นตอ้งอาศยัความยินยอม
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จากเจา้อาวาสวดัเป็นหลกั เพราะในปัจจุบนัเจา้อาวาสไม่ยนิยอม
ใหข้ยายทางเขา้-ออก แต่พอทางเทศบาลไดเ้ขา้ไปคุย  เจา้อาวาส
วดัจึงบอกให้ออกแบบทางเขา้มาให้ดูก่อน  ถึงจะตดัสินใจว่า
อนุญาตหรือไม่อีกครั� งหนึ�ง  ตอนนี�ทางเทศบาลจึงประสานไป
กับทางช่างให้ออกแบบทางเข้ามาให้เจ้าอาวาสดู  ซึ� งกําลัง
ดาํเนินการตรงนี� อยู่  ส่วนงบประมาณการก่อสร้างทางจงัหวดั
จะช่วยในส่วนนี�    คาดว่าถา้เจา้อาวาสยินยอมทางเทศบาลก็จะ
ดาํเนินการทนัที 
 เรื�องการเพิ�มห้องนํ� าให้อยู่ในสัดส่วนของตลาดนํ� า  พบว่า  
เนื�องจากขอ้จาํกดัอยูที่�วา่เป็นที�ของวดั  จึงยากที�จะสร้างห้องนํ� า
ขึ�นมาใหม่ให้อยู่ในสัดส่วนของตลาดนํ� า แต่จะแกปั้ญหาก็คือ  
ตอ้งอาศยัความร่วมมือของชาวบา้น  ชาวบา้นตอ้งเปิดใหบ้ริการ
หอ้งนํ� าในบา้นของตนให้แก่นกัท่องเที�ยว  แต่จะตอ้งจดัให้เป็น
สดัส่วนใหเ้กิดความสะดวกต่อนกัท่องเที�ยว และความปลอดภยั
ต่อทรัพยสิ์นของเจา้ของบา้นดว้ย อาจจะทาํป้ายบอกวา่มีหอ้งนํ� า
บริการ และก็เก็บค่าบริการนกัท่องเที�ยวตามความเหมาะสม 
 เรื�องควรเพิ�มสินคา้ใหห้ลากหลาย  พบวา่  เนื�องจากความจาํ
กดัของพื�นที�  และตอ้งใชร้ะยะเวลาพอสมควร  ซึ� งตลาดนํ� าบาง
น้อยจะเน้นความเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านแบบดั� งเดิม  จึงจะตอ้ง
แนะนาํชาวบา้นให้นําสินคา้ที�มีอยู่มาต่อยอดให้สินคา้มีความ
หลากหลายขึ�น    เรื�องของการมาขายเพิ�มหรือขายเยอะก็ตอ้งขอ
ความร่วมมือจากพ่อคา้แม่คา้ดว้ย  เพราะสิ�งนี� จะตอ้งเดินควบคู่
กนัไป  ถา้มีนกัท่องเที�ยวเยอะ  สินคา้ก็จะหลากหลายเอง  เพราะ
ตอ้งอาศัยความมั�นใจ  ความเชื�อมั�นในตลาด  พ่อคา้แม่คา้ถึง
อยากจะลงทุน    
 เรื�องควรเปิดใหบ้ริการจนไปถึงช่วงหวัคํ�า  พบวา่  เนื�องจาก
ตลาดนํ� าบางน้อยเป็นตลาดเช้า เปิดตั�งแต่ 9.00 น. -16.00 น.  
เพราะหลงัจากนั�น ส่วนใหญ่นกัท่องเที�ยวจะไปเที�ยวต่อที�ตลาด
นํ� าอมัพวา จึงทาํให้ตลาดนํ� าบางน้อยไม่ค่อยมีนักท่องเที�ยวใน
ช่วงเวลานั�นแลว้ เพราะฉะนั�นจะตอ้งดูจาํนวนนกัท่องเที�ยวที�เขา้
มาเที�ยวอย่างสมํ�าเสมอดว้ย  วา่คุม้กบัการที�พ่อคา้แม่คา้จะตอ้ง
ขา ยสินค้า กัน ต่อ ไ ปเ พื�อ อ ยู่ร อนัก ท่อ ง เ ที� ยว รึ เ ป ล่า   ถ้า
นกัท่องเที�ยวยงัคงน้อยที�จะเที�ยวต่อในช่วงหัวคํ�า  ทางกลุ่มผูมี้
ส่วนร่วมก็คิดว่า  ช่วงเวลาเดิมน่าจะเหมาะสมดีแลว้  แต่ถา้มี
จาํนวนนกัท่องเที�ยวมาเที�ยวตั�งแต่ช่วงเยน็มากขึ�นอยา่งต่อเนื�อง  
ทางผูมี้ส่วนร่วมก็จะช่วยกนัหาวธีิในการเตรียมพ่อคา้แม่คา้และ

สินคา้เพื�อรองรับนกัท่องเที�ยวต่อไป  และทางเทศบาลจะเปิดไฟ
ใหส้วา่งทั�งบริเวณร้านคา้และลานจอดรถเพื�อบริการตรงนี�ดว้ย 
 เรื�องการประชาสมัพนัธ์เพิ�มมากขึ�น  พบวา่  ทางเทศบาลจะ
ทาํการประชาสัมพนัธ์  โดยการทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ใหม่ให้
ชัดเจนและมากขึ� น  แล้วจะบอกเพิ�มถึงระยะทางว่าอีกกี�
กิโลเมตรจะถึงตลาดนํ� าลงไปบนป้ายด้วย  และติดยงัจุดที�
นักท่องเที�ยวสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในส่วนของทางสื�อ
ปกติจะมีการประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัตลาดนํ� า
ทางวิทยุกระจายเสียงของเทศบาลอยู่แลว้  แต่จะเพิ�มเติมไปยงั
วิทยุกระจายเสียงของจังหวดัสมุทรสงครามให้มากขึ� นด้วย  
และสื�อทีวทีี�มาถ่ายทาํรายการต่างๆ  รวมไปถึงหนงัสือนิตยสาร
การท่องเที�ยวต่างๆ   และในวนัที� 1-2 พฤษภาคม 2553  ที�ผ่าน
มา  ทางเทศบาล   องค์การบริหารส่วนจงัหวดั  และคณะผูว้่า
ราชการจังหวัดได้จัดงานเทศกาลกินกุ้งขึ� น  เพื�อดึงดูดให้
นกัท่องเที�ยวไดม้าเที�ยวที�ตลาดนํ� าบางนอ้ยมากขึ�น  และจะเปิด
ตลาดนํ� าในวนันกัขตัฤกษอ์ยา่งต่อเนื�อง       
 
6. สรุปผลการวจิยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
  
 การวจิยัเรื�อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยว
ชาวไทยที�มีต่อตลาดนํ� าบางน้อย  จงัหวดัสมุทรสงคราม นาํมา
สรุป  และอภิปรายผลการวจิยัไดด้งันี�  
 ดา้นพฤติกรรมในการท่องเที�ยวตลาดนํ� าบางนอ้ย  ส่วนใหญ่
บุคคลที� ร่วมเดินทางมาเที�ยวกับนักท่องเที�ยว คือ สามีหรือ
ภรรยา  ในการมาเที�ยวมีค่าใชจ่้ายไม่เกิน 1,000 บาท มาเที�ยว
เพราะชมวิถีชีวิตริมคลอง  มีสมาชิกที� ร่วมเดินทางมาเที�ยว
ดว้ยกนั 2-5 คน  มาเที�ยวในช่วงวนัเสาร์-อาทิตย ์ มีความสนใจ
ภูมิทศัน์หรือบรรยากาศ  และนกัท่องเที�ยวรู้จกัตลาดนํ� าบางนอ้ย
จากญาติหรือเพื�อนแนะนํา  เนื�องจากตลาดนํ� าบางน้อยเป็น
ตลาดเลก็ เหมาะกบัการที�จะพาครอบครัวมาท่องเที�ยว สินคา้ที�มี
จาํหน่ายลว้นเป็นสินคา้ที�ผลิตไดเ้องในชุมชนจึงมีราคาที�ไม่แพง 
โดยสิ�งที�ตลาดนํ� าบางน้อยแตกต่างจากตลาดอื�น คือ ดาํรงวิถี
ชีวิตแบบดั� งเดิมเอาไว ้มีบรรยากาศที�เป็นกันเองแบบชนบท
ดั�งเดิม  วนัเสาร์และอาทิตย ์เป็นวนัหยดุ มีนกัท่องเที�ยวสะดวก
ในการเดินทางมาท่องเที�ยวมากที�สุด โดยการประชาสัมพนัธ์
ของตลาดนํ� าบางน้อยย ังเป็นการบอกแบบปากต่อปากซึ� ง
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สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเบญจพร  ทองไชย (2548: บทคดัยอ่) 
ได้ศึกษาเรื� อง พฤติกรรมและความพึงพอใจการ ท่องเที�ยว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที�ยวชาวไทย  ผล
การศึกษาพบวา่ นกัท่องเที�ยวที�มาเที�ยวส่วนใหญ่มีแนวโนม้จะ
มาซํ� าและจะบอกต่อบุคคลอื�นใหม้าเที�ยวแน่นอน สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของสมาภรณ์  คงเจริญกาย  (2548 : บทคัดย่อ)  ได้
ศึกษาเรื�อง  พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูเ้ขา้มาท่องเที�ยว
ที�มีผลต่อการท่องเที�ยวแบบยั�งยืนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
ผลการศึกษาพบว่า  ผูเ้ขา้มาท่องเที�ยวรู้จกัสถานที�ท่องเที�ยวใน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยามาจากการแนะนาํของญาติและเพื�อน  
จะเขา้มาท่องเที�ยวเฉลี�ยอยู่ที�จาํนวน 2-4 ครั� ง ในช่วงวนัเสาร์
และวนัอาทิตย ์ โดยรถยนตส่์วนตวั  และผูเ้ขา้มาท่องเที�ยวมกัจะ
ใช้จ่ายซื�อของเบ็ดเตล็ดเฉลี�ยไม่เกิน 1,000 บาท  ส่วนการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที�ยวที�สามารถดึงดูดกลุ่มผูเ้ข้ามา
ท่องเที�ยวคือ การจัดงานมรดกโลก  โดยรับทราบขอ้มูลจาก
วารสารการท่องเที�ยว  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสายทิพย ์
บวัเผือก (2550: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเรื�อง พฤติกรรมและความ
พึงพอใจของนกัท่องเที�ยวไทยที�มีต่อแหล่งท่องเที�ยวเกาะเกร็ด 
จังหวดันนทบุรี  ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมในการมา
ท่องเที�ยว คือ ส่วนใหญ่เดินทางมาโดยรถยนต ์ โดยนิยมมากบั
เพื�อน  และจะมาในช่วงวนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์ ในดา้นความพึง
พอใจสูงสุดของนกัท่องเที�ยวชาวไทย คือ แหล่งสินคา้พื�นเมือง
ที�ระลึก  และแนวโนม้พฤติกรรมของนักท่องเที�ยวชาวไทยคือ
อาจจะกลบัมาเที�ยวอีก 
 ดา้นระดับความพึงพอใจของนักท่องเที�ยวที�มีต่อตลาดนํ� า
บางนอ้ย  ส่วนใหญ่นกัท่องเที�ยวมีความพึงพอใจในบรรยากาศ
ร่มรื�น ปลอดโปร่ง  มีความพึงพอใจในคุณภาพของอาหารคาว-
หวาน มีความพึงพอใจที�มีบริการนั�งเรือฟรี ไปไหวพ้ระวดัไทร 
และมีความพึงพอใจที�มีสถานที�จอดรถเพียงพอ  เนื�องจากตลาด
นํ� าบางน้อยตั�งในพื�นที�บริเวณวดั การบริหารจดัการบางอย่าง
ต้องใช้การตัดสินใจของหลายฝ่ายจึงเป็นข้อจํากัดในการ
ดาํเนินงานในบางส่วนโดยเฉพาะเรื� องสถานที� จึงทาํให้โดย
ภาพรวมนกัท่องเที�ยวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อตลาดบางนอ้ย
อยูใ่นระดบัปานกลาง ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกิตติวรรณ  
จันทร  (2545: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรื� อง  ความพึงพอใจของ
นกัท่องเที�ยวไทยต่อสภาพแวดลอ้มทางกายภาพบริเวณชายหาด

บางแสน  จงัหวดัชลบุรี  ผลการศึกษาพบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่พึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มทางกายภาพบริเวณชายหาด
บางแสน  และความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง [1]  และ
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของจนัทร์สุดา  ว่องทวีทรัพยดี์  (2550: 
บทคดัย่อ)  ไดศึ้กษาเรื�อง  ความพึงพอใจของนักท่องเที�ยวต่อ
แห ล่ งท่ อ ง เ ที� ยวจัง หวัด นค ร ปฐ ม   ผ ล กา ร ศึก ษ าพ บ ว่า  
นักท่องเ ที� ยวมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที� ยวจังหวัด
นครปฐมโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  เมื�อพิจารณาแยก
เป็นรายดา้น  พบวา่อยูใ่นระดบัมาก 1 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นสถานที�  
และอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นการบริการ  และ
ดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวก  ตามลาํดบั 

ดา้นการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวที�
มี ต่ อ ต ล า ด นํ� า บ า ง น้อ ย   จํา แ น ก ต า ม ปั จ จัย ส่ วน บุ ค ค ล  
นักท่องเที�ยวที� มีเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได ้ 
สถานภาพสมรส  และภูมิลาํเนาต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อ
ตลาดนํ� าบางนอ้ย  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 
. 0 5  เ นื� อ ง ม า จ า ก ปั จ จัย ส่วน บุ ค ค ล ที� แ ต ก ต่ า ง กัน ทํา ใ ห้
นักท่องเที�ยวชาวไทยมีประสบการณ์ที�แตกต่างกัน ทําให้มี
ทัศนะคติที� มีต่อตลาดนํ� าบางน้อยมีความแตกต่างกัน  ซึ� ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพชัรา  ลาภลือชยั  (2546: บทคดัยอ่)  
ไดศึ้กษาเรื�อง  ความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวชาวไทยต่อการ
จดัการการท่องเที�ยวตลาดนํ� าดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี  และ
ตลาดนํ� าท่าคา จงัหวดัสมุทรสงคราม  ผลการศึกษาพบวา่  ปัจจยั
ที�มีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวชาวไทยต่อการจดัการ
การท่องเที�ยวตลาดนํ� าดาํเนินสะดวก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
ไดแ้ก่  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  พาหนะ  ที�ใชใ้นการเดินทางที�
แตกต่างกนั  ส่วนการรับรู้ข่าวสารจากนิตยสาร  วารสาร  บุคคล
ในครอบครัว  เพื�อนบา้น  และเจา้หนา้ที�ของรัฐ  มีความสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกัน  ส่วนปัจจัยที� มีผลต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเที�ยวที�มาเที�ยวตลาดนํ� าท่าคา ไดแ้ก่  อายทีุ�แตกต่างกนั  
ซึ� งผูที้� มีอายุน้อยจะมีความพึงพอใจมากกว่าผูมี้อายุมาก  การ
รับรู้ข่าวสารจากเพื�อนบ้าน  และความคาดหวงัต่อการจดัการ
การท่องเที�ยวตลาดนํ� าท่าคามีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั
กับความพึงพอใจ  และสอดคล้องกับงานวิจัยของเอไลน์  
(Ealine, 1984: 30-40)  ได้ศึกษาเรื� อง  ความพึงพอใจของ
นกัท่องเที�ยวที�มีต่อนนัทนาการ  และสวนสาธารณะของเอกชน
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ในนิวยอร์ค  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ผลการศึกษาพบวา่  ระดบั
ความพึงพอใจในการบริการ  การนันทนาการ  และสภาพ
สวนสาธารณะ  ประชาชนที�เป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก  อาชีพส่วนใหญ่เป็นนกัธุรกิจมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก  ทั�งดา้นสภาพพื�นที�  และการนนัทนาการ  รองลงมา
ขา้ราชการ  นักเรียน  นักศึกษา  ส่วนความคิดเห็นทั�วไป  ควร
ปรับปรุงพฒันาดา้นผูใ้หบ้ริการ  การรักษาความปลอดภยั  และ
เครื�องอาํนวยความสะดวกใหท้นัสมยัมากกวา่ที�เป็นอยู ่ [10]    
 แนวทางพฒันาตลาดนํ� าบางน้อยมีความจาํเป็นที�ตอ้งอาศยั
ความร่วมมือกนัระหวา่งเจา้ของพื�นที�ตลาดนํ� า คือ วดัเกาะแกว้ 
ซึ�งเจา้อาวาสเป็นผูดู้แล เพราะตลาดนํ� าอยูใ่นพื�นที�ของวดั  ความ
ร่วมมือของคนในชุมชน   ก็คือพ่อคา้แม่คา้ ผูผ้ลิตสินคา้และ
บริการ และผูเ้ป็นเจา้ของหรือผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกับตลาดนํ� า
บางนอ้ย   ตลอดจนการบริการที�ประทบัใจ   และความร่วมมือ
ของทางเทศบาลอีกทั� งการอาํนวยความสะดวกต่างๆให้แก่
นกัท่องเที�ยว  ดงันั�นในสามส่วนใหญ่ ๆ ตอ้งมีการประสานงาน
และสร้างความเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกัน โดยตอ้งยึดแนว
ทางการพฒันาที�เป็นแนวทางเดียวกนั คือ ตลาดนํ� าที�คงวิถีชีวิต
แบบดั�งเดิม เพื�อการพฒันาที�ถูกตอ้งและเป็นแนวทางการพฒันา
ที�ย ั�งยืน ซึ� งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของสุพตัรา  กลบัดี (2545: 
บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเรื�อง  การจดัการการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ ์: 
ศึกษาเฉพาะกรณีการล่องเรือที�ตลาดริมนํ� าดอนหวาย อาํเภอ
สามพราน จังหวดันครปฐม  ผลการศึกษาพบว่า สภาพของ
ทรัพยากรการท่องเที�ยวที�ตลาดริมนํ� าดอนหวายมีศักยภาพสูง  
สําหรับการพัฒนาการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์ เพราะมีความ
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติมากที�สุด  รองลงมาเป็นแหล่ง
จําหน่ายอาหารและสินค้าทางการเกษตรที� มี เอกลักษณ์
เฉพาะถิ�นมีแหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรม (วิถีชีวิต) ภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�นและแหล่งประวติัศาสตร์ที�เกี�ยวเนื�องกบัระบบนิเวศใน
พื�นที�ตามลาํดบั รูปแบบขององคก์รในการจดัการพบวา่ชุมชน
สามารถจดัการไดอ้ยูใ่นระดบัสูง  เพราะมีการรวมตวักนัเพื�อจดั
ระเบียบการท่องเที�ยวในรูปของคณะกรรมการ  และให้
ประชาชนในท้องถิ�นมีส่วนร่วมให้ความเห็นในการจัดการ
ท่องเที�ยว ตลอดจนประชาชนในทอ้งถิ�นไดรั้บประโยชน์จาก
การจดัการท่องเที�ยว [9] สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนิธิ  ลิศนนัท ์ 
(2554: บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาเรื�อง  แนวทางการอนุรักษแ์ละฟื� นฟู

ชุมชนริมนํ� าคลองอมัพวา  จงัหวดัสมุทรสงคราม  ผลการศึกษา
พบว่า  ชุมชนริมนํ� าคลองอมัพวา  มีสภาพแวดลอ้มและชุมชน
ริมนํ� าที� มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์  ซึ� งมีแนวทางในการ
อนุรักษแ์ละฟื� นฟชุูมชน  โดยปรับปรุงและอนุรักษท์างกายภาพ
ของอาคาร  ภูมิทศัน์ริมนํ� า  องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมและ
ภูมิสถาปัตยกรรม  รวมทั� งฟื� นฟูทางสังคม  เศรษฐกิจ  โดย
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที�ยว [3]  และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของเพียรกานต์  วงศ์วาณิชยศิ์ลป์ (2551: บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษา
เรื� อง  แนวทางการอนุรักษ์และฟื� นฟูชุมชนคลองบางน้อย   
จงัหวดัสมุทรสงคราม  ผลการศึกษาพบว่า  ชุมชนคลองบาง
น้อย  จังหวดัสมุทรสงคราม  เป็นชุมชนริมนํ� าที�มีคุณค่าและ
เอกลกัษณ์ทางดา้นสุนทรียภาพ  ด้านสังคม-วฒันธรรม  และ
ดา้นประวติัศาสตร์  ซึ� งเกิดจากพฒันาการของพื�นที�ในช่วงเวลา
ที�ผ่านมา  นอกจากนี� ยงัพบวา่ชุมชนแห่งนี� มีศกัยภาพสูงในการ
พฒันาให้เป็นแหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรมอีกแห่งหนึ� งของ
จงัหวดัสมุทรสงคราม แนวทางในการอนุรักษแ์ละฟื� นฟูชุมชน
คลองบางนอ้ยที�เสนอแนะ  ตั�งอยูบ่นพื�นฐานของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุมชน  ในการจดัการกบัมรดกทางวฒันธรรม
ของชุมชนโดยเน้นความเป็นตวัตนของทอ้งถิ�น  ประกอบดว้ย  
การใชที้�ดินที�เหมาะสม  การอนุรักษรู์ปแบบสถาปัตยกรรมและ
องคป์ระกอบของชุมชนริมคลอง  การรักษาสภาพแวดลอ้มของ
คลองและภูมิทศัน์ชุมชน  การจดัการและส่งเสริมการท่องเที�ยว  
รวมทั�งการส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษชุ์มชนแก่ประชาชนใน
ทอ้งถิ�น 
 
 ข้อเสนอแนะในการวจิยัครั%งต่อไป 
 ในการวิจยัครั� งต่อไปควรมีการศึกษาเกี�ยวกบัความมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชน ในการพฒันาตลาดนํ� าบางนอ้ย  เนื�องจาก
ตลาดนํ� าเป็นวิถีชีวิตดั� งเดิมของชุมชนหากคนในชุมชนมี
บทบาทนอ้ยหรือไม่มีส่วนร่วมนั�น  การที�จะดาํเนินการใดๆเพื�อ
เป็นประโยชน์ต่อตลาดนํ� า อาจไม่ไดต้รงกบัความตอ้งการของ
ชุมชนที�แทจ้ริง 
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