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บทคัดย่อ
 การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเพ่ือสะท้อนอัตลักษณ์ตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง 
จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้อัตลักษณ์ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชน
ตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง และเพื่อ
ศึกษาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ตลาดน�้าบางน�้าผ้ึง จังหวัด
สมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเท่ียวมีการรับรู้อัตลักษณ์ที่มีต่อชุมชนตลาดน�้าบางน�้าผึ้งด้าน
วิถีชีวิต คือ มีอาชีพดั้งเดิมท�าสวนเกษตรผสมผสาน ด้านวัฒนธรรมประเพณี คือ การมีอัธยาศัยไมตรีและ
แสดงออกซึ่งไมตรีจิตต่อนักท่องเท่ียว และด้านการจัดการท่องเที่ยว คือ การมีเส้นทางจักรยานชมวิถีชีวิต
ชุมชน เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความปลอดภัยและไม่ท�าลายส่ิงแวดล้อม ส่วนความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวต่อชุมชน ด้านจัดการสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวซ่ึงด�ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกมีความสะดวกในการเดินทาง ด้านการให้บริการร้านค้าและสินค้ามีการให้บริการ
ที่ดี สุภาพอ่อนน้อม และมีอัธยาศัยที่ดี และด้านบุคลากรให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ และใส่ใจ
นักท่องเที่ยว ส�าหรับแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเพ่ือสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน
ตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง คือ การบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการก�าหนดอัตลักษณ์
ของชุมชนที่มีส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว เส้นทางกิจกรรม 
การปรับปรุงภูมิทัศน์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการให้ข้อมูลการท่องเที่ยวควบคู่กับการให้ความ
รู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อให้เกิดจิตส�านึกในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ค�าส�าคัญ	: การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ 
    ตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง
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Abstract
 The research aims to 1) examine the tourists’ perception towards the uniqueness 
of the Bangnamphung Floating Market Community, 2) study tourists’ satisfaction towards 
the community, and 3) propose some guidelines for the development of uniqueness 
tourism at the community. The results showed that tourists recognised the uniqueness 
of the community ; regarding the aspect of life style, the tourists were aware that, mainly 
the local people are agriculturists ; for the cultural aspect, they recognized the friendliness of 
the locals ; and for tourism management, bicycle routes are safe and environmental-friendly. 
Concerning the tourists’ satisfaction, for the management, the tourists were satisfied that the 
tourism there aims for the uniqueness and local culture preservation. For the infrastructure, 
the tourists were satisfied that it is easy to access to the Bangnamphung area. For the service, 
the service provided is good and the shop assistants are helpful and polite. Lastly, staffs 
were willing to help and took good care of tourists. With respect to the guidelines for the 
development and promotion of uniqueness tourism of the Bangnamphung community, 
the tourism should be in the form of community-based tourism management, in which 
locals need to take parts in the development planning, tourist activities, landscape and 
infrastructure control, information provision, especially eco-tourism and instilling of people 
awareness on natural resources and environment preservation, as well as the establishment 
of local wisdom center.

Keywords	 : sustainable tourism development, tourism promotion, identity tourism, 
       Bangnamphung floating market
 
บทน�า
 ปัจจุบันการท่องเท่ียวได้แปรเปลี่ยนไปตามวัตถุประสงค์และเหตุจูงใจในการเดินทางของคนใน
สังคมปัจจุบันที่มีการแปรผันไปตามค่านิยม ความต้องการ สถานที่ และลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
โลก  การพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเท่านั้นจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวไม่ต้องการแค่ความเพลิดเพลินเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องการได้รับความรู้จากแหล่งท่องเที่ยว 
ได้เรียนรู้วัฒนธรรม (Chatchakul Nisa, 2014 : 48) นักท่องเที่ยวสามารถเข้าใจข้อมูลที่แสดงถึงอัตลักษณ์
ของสถานที่แห่งนี้ได้ และตรงกับความต้องการ ดังนั้นคนในชุมชนจึงต้องเข้ามามีบทบาทส�าคัญในการ
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยก�าหนดอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว พร้อมทั้งสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่ง
แวดล้อม (Jittangwatana Boonlert, 2005 : 286) 
 เมื่อกล่าวถึงวิถีชีวิตของคนไทยกับตลาด ก็เป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ โดยเฉพาะตลาดน�้าหลายๆ 
แห่ง มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ซ่ึงแสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถ่ินได้อย่างลงตัว 
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ตลาดน�้าจึงมีความหลากหลายทั้งสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ผู้คนในชุมชน วัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ  
ซึ่งทุกวันนี้กระแสความนิยมของตลาดน�้ามีมากท�าให้ตลาดน�้าเกิดขึ้นมาอีกมากมาย แต่ละแห่งมีวัตถุประสงค์
ที่ใกล้เคียงกัน คือ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อน ซ้ือสินค้าพ้ืนบ้าน นึกถึงความทรงจ�าเก่าๆ ใน
อดีตของการเรียนรู้ในสังคมไทย การมีคุณค่าของความงามความเป็นธรรมชาติในท้องถิ่น และภูมิปัญญา
ของคนในอดีต เพื่อสอดรับความต้องการของท้องถิ่นให้เหมาะสม จึงมีตลาดน�้าหลายแห่งต้องปรับเปลี่ยน
ตาม เพื่อท�าให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเพื่อเรียนรู ้ เพื่อซ้ือสินค้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้
เศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว ชุมชน และประเทศเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น (Onprasert, S., 2011 : 5) การศึกษา
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากพ้ืนที่ชุมชนมี
ความเป็นอัตลักษณ์ คือ มีทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมหลากหลายที่สะท้อนวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ประเพณี ประกอบกับความเข้มแข็งของคนในชุมชนที่ร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้ยั่งยืน
ต่อไป 
 แต่อย่างไรก็ตาม ผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นยังไม่สามารถท�าให้ชุมชนตลาดน�้าบางน�้าผึ้งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีความโดดเด่นและมีลักษณะเฉพาะตัวในด้านอัตลักษณ์ชุมชนได้ เนื่องจากสิ่ง
ที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ชุมชนยังไม่ได้ถูกน�าเสนอผ่านบริบทของการท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริงใน
ภาวการณ์ปัจจุบัน การที่ความเจริญเข้ามาแทรกแซง การด�าเนินชีวิตที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามสังคม
สมัยใหม่ คนในชุมชนจะสามารถด�ารงไว้ซึ่งวิถีชีวิตด้ังเดิมได้นานเท่าใด รวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวจะซึมซับ และรับรู้อัตลักษณ์ของชุมชนบางน�้าผึ้งได้มากน้อยเพียงใด ดังนั้นเพ่ือให้ชุมชนตลาดน�้า
บางน�้าผ้ึงสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีความโดดเด่นและมีลักษณะเฉพาะตัว ให้ด�ารง
อยู่ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นแหล่งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน 
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวชุมชน และอาจน�าไปสู่การต่อยอดเพ่ือการพัฒนาเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง
และมีศักยภาพได้ต่อไป พร้อมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในลักษณะของตลาดที่แฝงไปด้วยกลิ่น
อายของความเป็นโบราณและความเก่าแก่อย่างแท้จริง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา เพื่อน�าข้อมูลมาพัฒนารูป
แบบกิจกรรม และเป็นแนวทางในการส่งเสริมตลาดน�้าบางน�้าผึ้งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนพื้นถิ่นที่คงซึ่ง
อัตลักษณ์ให้ด�ารงอยู่ต่อไป

การทบทวนวรรณกรรม
 ผู้วิจัยท�าการศึกษาเนื้อหา แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ แนวคิด
เก่ียวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ แนวคิดเก่ียวกับการรับรู้ และ
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Tourism) คือการท่องเที่ยวกลุ ่มใหญ่และกลุ่มเล็กท่ีมีการจัดการอย่างดีเยี่ยมเพ่ือสามารถด�ารงไว้ซึ่ง
ทรัพยากรท่องเที่ยวให้มีความดึงดูดใจอย่างไม่เสื่อมคลาย ธุรกิจท่องเที่ยว มีการปรับปรุงคุณภาพให้มีผล
ก�าไรอย่างเป็นธรรม ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนรวมได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างเหมาะสม โดยมีนักท่องเที่ยว
เข้ามาเยี่ยมเยือนสม�่าเสมออย่างพอเพียง แต่มีผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยอย่าง
ยืนยาว (Jittangwatana, B., 2007 : 15) 



44 กระแสวฒันธรรม

 แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ อัตลักษณ์มี 2 ประเภท คือ อัตลักษณ์ที่เกิดจากการนิยามตนเอง และ
อัตลักษณ์ที่สังคมนิยามให้ดังแนวคิดของ Golfman (1963 : 118-121) นักสังคมวิทยาในสายสัญลักษณ์
สัมพันธ์ได้จ�าแนกแยกแยะความแตกต่างระหว่างอัตลักษณ์ส่วนบุคคล และอัตลักษณ์ทางสังคม โดย
อัตลักษณ์ของปัจเจก (Individual Identity) ประกอบด้วย 2 ส่วน เขานิยามว่าความคิดความรู้สึกที่ปัจเจก
มีต่อตัวเองว่า Ego Identity ส่วนภาพปัจเจกในสายตาคนอื่น ในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
เขาเรียกว่า “Personal Identity” ส่วน “Social Identity” ของบุคคล คือ สถานภาพทางสังคม เช่น อาชีพ 
ชนช้ัน เพศ ชาติพันธุ์ หรือศาสนาที่ปัจเจกบุคคลนั้น สังกัดอยู่ สังคมคาดหวังและเรียกร้องว่าปัจเจกบุคคล
ควรจะวางตัวอย่างไร
 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ การรับรู้เป็นการท�าความเข้าใจและตีความต่อสิ่งเร้าจากสภาพแวดล้อม
ให้กลายเป็นสิ่งที่มีความหมาย โดยผู ้รับรู ้แต่ละคนอาจจะตีความหมายนัยออกมาเหมือนกัน หรือ
แตกต่างกันก็ได้ กระบวนการรับรู ้ในแนวคิดของ Assael (1998 : 218) ประกอบไปด้วยการเลือก
รับรู้ (Perceptual Selection) การจัดระเบียบการรับรู้ (Perceptual Organization) และการตีความ 
(Perceptual Interpretation)
 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ความรู้สึกทางบวกที่แสดงออกทางทัศนคติ เป็นความรู้สึกที่แสดงออก
มาทางพฤติกรรม เพื่อสร้างความสุขและบรรลุเป้าหมายตามความต้องการ ประกอบไปด้วย องค์ประกอบ
ด้านการรับรู้คุณภาพของการบริการท่องเที่ยว และองค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของการน�าเสนอ
บริการท่องเที่ยว (Jittangwatana Boonlert and Wongpuntanun Pornpattaravadee, 2014 : 
121-122) ส�าหรับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจที่ส�าคัญๆ ได้แก่ สถานที่บริการ การส่งเสริมแนะน�าการ
บริการ ผู้ให้บริการ ผู้บริหารการบริการ และผู้ปฎิบัติบริการ สภาพแวดล้อมของการบริการ และกระบวนการ
บริการ (Tejagupta, C., 2002 : 26)
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
   ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาการรับรู้อัตลักษณ์ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง
 3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง 
จังหวัดสมุทรปราการ

ประโยชน์ที่ได้รับ
 1. ได้องค์ความรู้ในการพัฒนารูปแบบของกิจกรรมการจัดการท่องเที่ยวสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน
ตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง ให้ด�ารงอยู่ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นแหล่งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมของชุมชน
 2. ได้แนวทางการเสริมสร้างและส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นอาชีพทางเลือกในการเพิ่มและกระจาย
รายได้สู่ชุมชน และน�าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การศึกษาครั้งนี้ ใช้รูปแบบการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ร่วมกัน ซึ่งผู้วิจัยได้ก�าหนดขั้นตอนการวิจัย และรายละเอียด ดังนี้
 ประชากรและตัวอย่าง
 ประชากร คือ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน�้าบางน�้าผึ้งช ่วงวันเสาร์และอาทิตย์ประมาณ 
5,000 คน (จากการประเมินโดยนายก อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

การรับรู้อัตลักษณ์ของนักท่องเที่ยวที่

มีต่อชุมชนตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง

-   วิถีชีวิต

-   วัฒนธรรมและประเพณี

-   การจัดการท่องเที่ยว
แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริม

การท่องเที่ยวเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์

ของชุมชนตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง จังหวัด

สมุทรปราการความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

-   ด้านการจัดสถานที่

-   ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก

-   ด้านการให้บริการร้านค้าและสินค้า

-   ด้านบุคลากร
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เชิงอัตลักษณ์ เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จ�านวน 15 คน ประกอบด้วย นายก อบต. ผู้น�าชุมชน 
และผู้ประกอบการร้านค้า โดยศึกษาจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
 กลุ ่มตัวอย่าง (Sample) กลุ ่มตัวอย่างที่ใช ้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว
ตลาดน�้าบางน�้าผึ้งช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ เนื่องจากไม่ทราบจ�านวนประชาชนที่แน่นอน จึงใช้การค�านวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีระดับความเช่ือมั่น 95%  (Vanichbuncha Kanlaya, 2003 : 26) ได้ขนาดตัวอย่าง 
385 คน เพื่อความสะดวกจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience 
Sampling) สูตรการค�านวณสุ่มตัวอย่าง คือ

 โดยที่ n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 

   z  = z 
.975

  ถ้าก�าหนดระดับความเชื่อมั่น 95% จะได้ z = 1.96 
         e  =  ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ก�าหนดไว้เท่ากับ 0.05

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้วิจัยสร้างเครื่อง
มือจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิดต่างๆ รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 
รวมทั้งกรอบแนวคิดที่ก�าหนดขึ้นโดยมีลักษณะของแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ภูมิล�าเนาท่ีอยู่อาศัย สาเหตุของการเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง ลักษณะ
ของค�าถามเป็นแบบเติมค�าและเลือกตอบ (Check List) 
 ส่วนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้อัตลักษณ์ของนักท่องเที่ยว ที่มีต่อตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง 
 ส่วนที่  3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ
ตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง
 โดยแบบสอบถามท้ังหมดในส ่วนนี้มีลักษณะเป ็นแบบมาตราส ่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด แล้วน�าแบบสอบถามไปทดสอบ
คุณภาพโดยการหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยน�าแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนไปปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ 
3 ท่าน เพื่อท�าการตรวจสอบความถูกต้องและทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
ของค�าถามในแต่ละข้อว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้หรือไม่ จากนั้นน�ามาแก้ไข
ปรับปรุงให้เหมาะสมและถูกต้อง น�าแบบทดสอบไปทดสอบหาความเชื่อมั่น ผู้วิจัยหาความเชื่อมั่น โดย
การน�าแบบสอบถามท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้วไปท�าการทดสอบ (Try Out) กับประชากรในกลุ่มที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มท่ีจะศึกษา จ�านวน 30 ราย โดยท�าการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น โดยวิธี
การหาความสอดคล้อง ภายใน (Internal Consistency) ของข้อความแต่ละตอนในแบบสอบถาม โดยใช้
วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-coefficient) ของครอนบาค ซ่ึงค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท่ีได้ 
คือ 0.917 ถือว่าแบบสอบถามนี้มีความน่าเชื่อถือสามารถน�าไปเก็บข้อมูลจริงต่อไป

n = Z2

4e2
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 ส�าหรับแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการด�าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยการซักถามพูดคุยกัน
ระหว่างผู้วิจัยและผู้เข้าร่วมเสวนาระดมความคิดเป็นการถามเจาะลึกโดยก�าหนดหลัก ดังนี้ 
 1) สิ่งที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะตนภายในชุมชนตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง
 2) สินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน
 3) กิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน
 4) จุดเด่นและจุดด้อยของตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง
 5) การเปลี่ยนแปลงของตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง
 6) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว
 7) ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการท่องเที่ยว
 8) แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรพื้นฐาน เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
ระดับการรับรู้อัตลักษณ์ และระดับความพึงพอใจ 
 2. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ใช้การวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงคุณภาพของความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน ด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์โดยการน�าข้อมูลมาจ�าแนก จัดหมวดหมู่ เช่ือมโยง
ข้อมูลที่ได้ วิเคราะห์ส่วนประกอบ และสรุปผลโดยอาศัยความสอดคล้องและความเป็นเหตุเป็นผล

ผลการวิจัย
 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เป็นการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยว
ที่มาเที่ยวตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ จ�านวน 400 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.หรืออนุปริญญา ประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า 15,000 บาท มีภูมิล�าเนาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ สาเหตุที่
เดินทางมาท่องเที่ยวที่ตลาดน�้าบางน�้าผ้ึง จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากการเดินทางสะดวก สามารถเดิน
ทางไป–กลับได้ เพราะตลาดน�้าบางน�้าผึ้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ
 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
 1. นักท่องเท่ียวมีการรับรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะตัวของชุมชนตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง 

จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.90) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวมี
การรับรู้อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและประเพณี ( X = 4.01) ด้านการจัดการการท่องเที่ยว ( X = 3.88) และ
ด้านวิถีชีวิต ( X = 3.82) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
   1.1 ด้านวิถีชีวิต อาชีพดั้งเดิมของชาวต�าบลบางน�้าผ้ึงคืออาชีพท�าสวนเกษตรผสมผสาน
อยู ่ในระดับมากเป็นล�าดับแรก ( X = 4.02) รองลงมาเป็นแหล่งเกษตรกรรมท่ียังคงอนุรักษ์วิถีชีวิต
แบบดั้งเดิม ( X = 3.85) และล�าดับสุดท้าย ชาวบ้านได้น�าน�้าผึ้งมาตักบาตรจนเป็นวิถีชีวิตนับแต่อดีตและ
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สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ( X = 3.67)
  1.2 ด้านวัฒนธรรมและประเพณี การมีอัธยาศัยไมตรีและแสดงออกซ่ึงไมตรีจิตต่อนักท่องเที่ยว
เป็นอยู่ในระดับมากเป็นล�าดับแรก ( X = 4.12) รองลงมา คือ มีสินค้าโอทอป (OTOP) ที่สร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาของคนในชุมชนบางน�้าผึ้ง เช่น การท�าธูปหอมสมุนไพร ดอกไม้เกล็ดปลา ลูกประคบธัญพืช อาหาร

ไทยทั้งคาวและหวาน เป็นต้น ( X = 4.01) และล�าดับสุดท้าย คือ มีสถานที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ชุมชน 

ได้แก่ วัดบางน�้าผึ้งในและโบสถ์เก่าวัดบางน�้าผึ้งนอก ( X = 3.95)
  1.3 ด้านการจัดการท่องเท่ียว การมีเส้นทางจักรยานชมวิถีชีวิตชุมชน เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน มีความปลอดภัยและไม่ท�าลายส่ิงแวดล้อม อยู ่ในระดับมากเป็นล�าดับแรก ( X = 4.01) 
รองลงมา คือเป็นแหล่งกระจายรายได้และสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ระหว่างนักท่องเท่ียว
กับชาวชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ( X = 3.97) และล�าดับสุดท้าย คือ มี
มัคคุเทศก์อาชีพ หรือคนในชุมชนท่ีได้รับการอบรมเพื่อให้ความรู้ และแนะน�าสถานท่ีต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว 
( X = 3.53)
 2. นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อชุมชนตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.71) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านการให้บริการร้านค้า

และสินค้าเป็นล�าดับแรก ( X = 3.87) รองลงมาด้านการจัดการสถานที่ ( X = 3.85) และล�าดับสุดท้าย คือ 

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ( X = 3.53) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
  2.1 ด้านการจัดการสถานท่ี นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อชุมชนตลาดน�้าบางน�้าผึ้งเป็น
ล�าดับแรก คือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งด�ารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีสมควรอนุรักษ์ไว้อย่าง
ยั่งยืน ( X = 4.02) รองลงมา คือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจัดตกแต่งสถานที่ได้
อย่างกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ( X = 3.96) และล�าดับสุดท้าย คือ ความสะอาดของตลาด 
( X = 3.68)
  2.2 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับมากเป็นล�าดับแรก คือ 

มีความสะดวกในการเดินทาง ( X = 3.92) รองลงมา คือ มีระบบรักษาความปลอดภัย ( X = 372) และ
ล�าดับสุดท้าย นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจเร่ืองห้องน�้าสะอาด มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.11)
  2.3 ด้านการให้บริการร้านค้าและสินค้า นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อชุมชนตลาดน�้าบางน�้าผ้ึง
เป็นล�าดับแรก คือ พ่อค้า/แม่ค้าให้บริการดี มีความสุภาพ อ่อนน้อม และมีอัธยาศัยท่ีดี ( X = 4.01) 
รองลงมา คือ มีสินค้าให้เลือกซื้อใช้สอยอย่างหลากหลายและเพียงพอ ( X = 3.95) และล�าดับสุดท้าย คือ 

การก�าหนดราคาสินค้ามีความเหมาะสม ( X = 3.79)
  2.4 ด้านบุคลากร นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อชุมชนตลาดน�้าบางน�้าผ้ึงเป็นล�าดับแรก คือ 
เจ้าหน้าที่ให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ และใส่ใจนักท่องเที่ยว ( X = 3.68) รองลงมา คือ เจ้า
หน้าที่ของศูนย์บริการท่องเที่ยว มีมนุษยสัมพันธ์ และเป็นมิตรไมตรีที่ดีกับนักท่องเที่ยว ( X = 3.64) และ
ล�าดับสุดท้าย คือ มีมัคคุเทศก์ หรือเจ้าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าและความรู้ในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.40)
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 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
 สรุปผลข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ของผู้ให้ข้อมูลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนารูป
แบบการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง ดังรายละเอียดดังนี้
 1. อัตลักษณ์ของชุมชนบางน�้าผึ้ง คือ คนในชุมชนบางน�้าผึ้งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็นหลัก มีความเป็นกันเอง อัธยาศัยดี มีไมตรีจิตต่อนักท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การอนุรักษ์ธรรมชาติ และความเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม 
 2. สินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน คือ สินค้าเกษตร แล้วใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน น�ามาแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น น�าผลฟักข้าว มาท�าสบู่ฟักข้าว หญ้าแฝกมาถักเป็นโคมไฟ การท�าดอกไม้จาก
เกล็ดปลา การท�าลูกประคบสมุนไพร เป็นต้น
 3. กิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เป็นกิจกรรมที่เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ควบคู่
ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การขี่จักรยานชมธรรมชาติของสวนป่า
ชุมชน การค้างแรมแบบโฮมสเตย์ การปลูกป่า การเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านที่ถ่ายทอดภูมิปัญญา ให้
นักท่องเท่ียวได้รับความรู้และสามารถไปปรับใช้ในการด�าเนินชีวิต หรือฝึกทักษะอาชีพต่างๆ ได้ตามความ
ถนัดและความสนใจ
 4. จุดเด่น ท่ีท�าให้แหล่งท่องเที่ยวชุมชนตลาดน�้าบางน�้าผึ้งมีอัตลักษณ์ และสร้างความพึงพอใจกับ
นักท่องเที่ยวได้อย่างสูงสุด คือ การที่ชุมชนมีผู้น�าที่เข้มแข็ง คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ยังคงด�ารงไว้ซ่ึงวิถีชีวิตด้ังเดิม มีผู้ประกอบการร้านค้าท่ีมีความเป็น
กันเอง มีมิตรภาพและไมตรีจิต ส�าหรับข้อจ�ากัด คือ พื้นที่ไม่สามารถขยายเพิ่มเติมได้ ร้านค้าเพิ่มมากขึ้น 
ห้องน�้าไม่เพียงพอ ลานจอดรถไม่เพียงพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวได้
 5.  การเปลี่ยนแปลงของตลาดน�้าบางน�้าผ้ึงในทิศทางท่ีดีชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน เศรษฐกิจดี 
มีรายได้ มีอาชีพ สังคมเป็นสุข อีกแง่หนึ่งอาจมีปัญหาตามมาเมื่อนักท่องเที่ยวมากขึ้น เพื่อประกอบการมาก
ขึ้น การบริหารจัดการก็ยากข้ึนตาม ขยะเพิ่มมากขึ้นท�าให้น�้าเน่าเสีย ท�าให้ต้องหาวิธีการแก้ปัญหาโดยท�า
บ่อดักขยะ การรณรงค์การคัดเลือกขยะ ส่วนด้านผู้ประกอบการต้องก�าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อ
ควบคุมคุณภาพการบริการ และราคาสินค้า
 6. คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบุกเบิกการจัดการท่องเที่ยวตลาดบางน�้าผึ้ง โดยรวมตัวกันท�า
กิจกรรมระหว่างผู้น�าชุมชน กลุ่ม องค์กร และประชาชนในพื้นที่ ทั้งในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
 7. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการท่องเท่ียว ปัญหาท่ีพบ คือ ด้านส่ิงอ�านวยความสะดวก เช่น 
ห้องน�้า มีจ�านวนที่ไม่เพียงพอ ไม่มีคนดูแลรักษาความสะอาด การจราจรติดขัด สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ 
 8. แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน คือ การปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ท�าที่จอดรถจักรยานเพิ่มมากขึ้น และปรับทางเดินปูลาดเพ่ือเข้าถึงนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ผู้สูงอายุและผู้พิการ สร้างเรือนเรียนรู้รักษาพ้ืนท่ีสีเขียว ปลูกป่าให้เพ่ิมข้ึน มีเส้นทางจักรยานโซนมรกต  
ปรับปรุง และสร้างห้องน�้าเพ่ิมให้มากขึ้น และท�าห้องน�้าเฉพาะผู้พิการ  พัฒนาด้านบริการและส่ิงอ�านวย
ความสะดวก โดยการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยว ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ เพื่อให้เกิดจิตส�านึกในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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การอภิปรายผล
 การรับรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะตัวของชุมชนตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ 
 1. ด้านวิถีชีวิต นักท่องเที่ยวมีการรับรู้อัตลักษณ์ เกี่ยวกับอาชีพด้ังเดิมของชาวต�าบลบางน�้าผ้ึง คือ 
อาชีพท�าสวนเกษตรผสมผสานอยู่ในระดับมากเป็นล�าดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์จากข้อมูลการ
สนทนากลุ่มของกลุ่มตัวแทนชุมชน ได้แสดงความคิดเห็นว่า อัตลักษณ์ของชุมชนบางน�้าผึ้ง คือ คนในชุมชน
บางน�้าผึ้งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะชุมชนตลาดน�า้บางน�้าผ้ึง พ้ืนท่ี
ส่วนใหญ่เป็นสวนเกษตรดั้งเดิมแบบยกท้องร่อง ซึ่งเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ของภาครัฐมาตั้งแต่ปี 2520 จึงได้มี
การพัฒนาพ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบผสมผสานเชิงอนุรักษ์ระหว่างสวนเกษตรและการศึกษาวิถีชีวิต
ชุมชน (Lohaphundragun, J., 2010; Somsook, S., 2009 : 189) นักท่องเที่ยวจึงได้สัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของชุมชนตลาดบางน�้าผึ้ง ได้เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน การซื้อสินค้าเกษตรที่เป็นผักและผลไม้
พื้นบ้าน 
 2. ด้านวัฒนธรรมและประเพณี นักท่องเที่ยวมีการรับรู้อัตลักษณ์เกี่ยวกับการมีอัธยาศัยไมตรีและ
แสดงออกซ่ึงไมตรีจิตต่อนักท่องเที่ยว ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคนในชุมชนบริการด้วยความเต็มใจ และใส่ใจ
นักท่องเที่ยวเสมือนเป็นเพื่อนหรือญาติ น�าเสนอแต่สิ่งดีๆ ให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
การสนทนากับพ่อค้าแม่ค้า มีความเป็นกันเอง พร้อมที่จะให้ข้อมูล ซึ่งสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวให้
อยากกลับมาเที่ยวอีก หรือบอกต่อให้ผู้อื่นทราบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุทธยา สมสุข (2009) ที่พบว่า 
คุณภาพการบริการการท่องเท่ียวของตลาดน�้าบางน�้าผึ้งอยู่ในระดับดี ท�าให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะกลับมา
ท่องเที่ยวตลาดน�้าบางน�้าผึ้งอีก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพร บุญปก (2008) ที่พบว่า นักท่องเที่ยว
มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมนันทนาการ บริเวณตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง คือ บริการด้วยความสุภาพ และมีความ
เป็นกันเองยิ้มแย้มเป็นมิตร
 3. ด้านการจัดการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมีการรับรู้อัตลักษณ์เกี่ยวกับการมีเส้นทางจักรยานชม
วิถีชีวิตชุมชน เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความปลอดภัยและไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม เป็นล�าดับแรก 
ทั้งนี้ อาจเนื่องจากการขี่จักรยานชมธรรมชาติเป็นกิจกรรมที่ชุมชนบางน�้าผ้ึงได้จัดขึ้น และได้รับความนิยม
จากนักท่องเที่ยว การที่จัดกิจกรรมนี้ได้เพราะชุมชนตลาดน�้าบางน�้าผ้ึงเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่บางกะเจ้า ที่
ถือเป็นพื้นที่สีเขียวใหญ่ท่ีสุดท่ีอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการอนุรักษ์พื้นที่ไว้ เป็นแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจ และยังเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่ปลูกฝังจิตส�านึกในการอนุรักษ์ป่าในเมือง และร่วมกันพัฒนา
พ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางส�าหรับจักรยาน และ
เส้นทางส�าหรับผู้ใช้รถเข็น/ผู้สูงอายุ (Subdistrict Administrative Organization of Bangnamphueng, 
2012 : 11; Chuemwarasart, K., 2015 : 17) 
 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง
 1. ด้านการจัดการสถานที่ นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อชุมชนตลาดน�้าบางน�้าผึ้งเป็นล�าดับแรก 
คือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งด�ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีสมควรอนุรักษ์ไว้อย่างยั่งยืน ท้ังนี้
อาจเป็นเพราะการวางแผนและการจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนต�าบลบางน�้าผึ้งในการจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวในชุมชน ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพทางธรรมชาติให้
คงเดิมไว้ให้มากที่สุดและเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทยช่วยกันสืบสานให้คงอยู่สืบไป เกิดการหมุนเวียน
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ทางเศรษฐกิจแบบค่อยเป็นค่อยไปส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เกิดดุลยภาพระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม 
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุชาติ อ้อนประเสริฐ (2011) ท่ีพบว่า ตลาดน�้า
บางน�้าผึ้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งด�ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีสมควรอนุรักษ์ไว้อย่างยั่งยืน 
อยู่ในระดับมากเป็นล�าดับแรก เช่นเดียวกับงานวิจัยของนักรบ เถียรอ�่า (2009) ที่พบว่า ชุมชนบางน�้าผึ้ง
ได้สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชน การฟื้นฟู การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม และงานวิจัยของ 
ชลลดา มงคลวนิช (2013) ที่พบว่านักท่องเที่ยวเห็นว่าลักษณะของตลาดน�้าน่าจะแสดงถึงวิถีชีวิตในท้องถิ่น 
 2. ด้านส่ิงอ�านวยความสะดวก นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจกับความสะดวกในการเดินทางในระดับ
มาก เป็นล�าดับแรก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะตลาดน�้าบางน�้าผึ้งเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีอยู่ใกล้กรุงเทพ เดินทาง
ไปกลับได้ภายใน 1 วัน การคมนาคมก็สะดวกสามารถเดินทางได้ทั้งทางบกและทางน�้า ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของสุพร บุญปก (2008) ที่พบว่า นักท่องเท่ียวพึงพอใจด้านการคมนาคม เพราะการเดินทางสะดวก
สบาย เช่นเดียวกับงานวิจัยของสุทธยา สมสุข (2009) ที่พบว่าเหตุผลที่นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางมา
เท่ียวตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เดินทางสะดวกสบาย และงานวิจัยของสุชาติ อ้อนประเสริฐ 
(2011) ที่พบว่า มีความสะดวกในการเดินทางเหมาะสมในระดับมาก ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีความพึงพอใจ
เรื่องห้องน�้าสะอาด มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะห้องน�้าไม่
เพียงพอกับการรองรับนักท่องเที่ยว อีกทั้ง ขาดบุคลากรในการดูแลท�าความสะอาด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุทธยา สมสุข (2009) ที่เสนอแนะว่า ควรเพิ่มจ�านวนห้องน�้าโดยใช้ห้องน�้าในพื้นที่อื่นๆ ของชุมชน เช่น 
วัด โรงเรียน ฯลฯ และความสะอาดของห้องน�้า ควรมีผู้ดูแลความสะอาดอยู่ประจ�าห้องน�้า
 3. ด้านการให้บริการร้านค้าและสินค้า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อชุมชนตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง
เป็นล�าดับแรก คือ พ่อค้า/แม่ค้าให้บริการดี มีความสุภาพ อ่อนน้อม และมีอัธยาศัยท่ีดี ท้ังนี้ อาจเป็น
เพราะพ่อค้า/แม่ค้าส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนมีความเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว และพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎ
กติกาของชุมชนอย่างเคร่งครัด ดังที่สุพร บุญปก (2008 : 171) กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลมีการ
ตั้งกฎระเบียบเพื่อควบคุมการให้บริการของผู้ค้า รวมทั้งกริยามารยาท ซึ่งคนในชุมชนก็ให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกิจการตลาดบางน�้าผึ้ง พ.ศ. 2550 
ด้วยการให้ผู้ค้าทุกคนใช้วาจาที่สุภาพ และให้บริการที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว อีกทั้งผู้ค้าจะต้องเข้าร่วม
ประชุม สองอาทิตย์/คร้ัง เพื่อน�าประเด็นที่เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพ่ือหาแนวทางในการ
แก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนักรบ เถียรอ�่า (2009) ที่พบว่า ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้การบริหาร
จัดการตลาดน�้าประสบความส�าเร็จ คือ การสร้างระเบียบและกฎเกณฑ์ เป็นข้อตกลงร่วมกันในการใช้
ระเบียบว่าด้วยการบริหารกิจการตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง พ.ศ. 2550 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของชลลดา 
แสงมณี ศิริสาธิตกิจ และธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ (2014) ที่พบว่า การเกิดขึ้นของแหล่งท่องเที่ยวตลาดน�า้
ภาคใต้ส่วนใหญ่เกิดจากการจัดตั้งขึ้นใหม่ ภายใต้การด�าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีการ
บริหารในรูปของคณะกรรมการ รวมท้ังมีกฎระเบียบส�าหรับใช้เป็นแนวปฏิบัติ ส�าหรับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ของการท่องเที่ยวตลาดน�้าภาคใต้ 
 4. ด้านบุคลากร นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อชุมชนตลาดน�้าบางน�้าผ้ึงเป็นล�าดับแรก คือ 
เจ้าหน้าที่ให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ และใส่ใจนักท่องเท่ียว ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะคนในชุมชน
ต้องการให้นักท่องเท่ียวรู ้สึกว่ามาเท่ียวที่นี่รู ้สึกผ่อนคลาย และมีกิจกรรมต่างๆ ที่ท�าร่วมกันระหว่าง
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นักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการผูกใจลูกค้าไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพร บุญปก (2008) ท่ีพบว่า
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการอยู่ในระดับมาก ส่วนในเรื่อง
การมีมัคคุเทศก์ หรือเจ้าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าและความรู้ในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ 
อาจเป็นเพราะ ชุมชนบางน�้าผึ้งมีจ�านวนบุคลากรไม่เพียงพอกับนักท่องเที่ยว ดังเช่นงานวิจัยของชายชาญ 
ปฐมกาญจนา และนรินทร์ สังข์รักษา (2015) ที่เสนอแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวว่า ควรมีการ
พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่มีจิตอาสาในการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน มีการรวมกลุ่มกันใน
การให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน และให้ข้อมูลซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นเครือข่าย
 
ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
 1. การรับรู้อัตลักษณ์ด้านวิถีชีวิต ตลาดน�้าบางน�้าผ้ึงควรอนุรักษ์วิถีชีวิตด้ังเดิมให้โดดเด่น โดยเฉพาะ
ด้านสังคมเกษตร เพื่อพัฒนาพื้นท่ีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ระหว่างสวนเกษตรกับการศึกษาวิถีชีวิต
ชุมชน เมื่อนักท่องเที่ยวมาเยือนนอกจากได้รับความเพลิดเพลินแล้ว ยังได้รับความรู้จากการถ่ายทอดวิถีชีวิต
ของชุมชนบางน�้าผึ้ง ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการท�าสวนเกษตร และการให้นักท่องเที่ยวได้จับจ่ายใช้สอยสินค้า
เกษตรที่ปลอดสารพิษ 
 2. การรับรู ้อัตลักษณ์ด ้านวัฒนธรรมประเพณี ตลาดน�้าบางน�้าผึ้งมีอัตลักษณ์ของชุมชนที่
นักท่องเที่ยวประทับใจและอยากกลับมาเที่ยวซ�้าอีก คือ คนในชุมชนอัธยาศัยดี มีมิตรไมตรีจิต มีความเป็น
กันเอง ซึ่งตลาดน�้าบางน�้าผึ้งควรรักษาและส่งเสริมอัตลักษณ์ข้อนี้ให้ด�ารงอยู่ต่อไป และยังคงมีกฎระเบียบ
ส�าหรับผู้ประกอบการ เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบการจากภายนอกมากขึ้น
 3. การรับรู้อัตลักษณ์ด้านการจัดการท่องเที่ยว ตลาดน�้าบางน�้าผ้ึงควรมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ที่หลากหลาย ที่สร้างความเพลิดเพลิน พักผ่อนหย่อนใจควบคู่ไปกับการศึกษาหาความรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยว เช่น การข่ีจักรยานชมธรรมชาติไปพร้อมกับการศึกษาระบบนิเวศ การพักโฮมเสตย์พร้อมกับการ
เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนริมคลอง การศึกษาเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านจากฐานการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การท�า
เกษตรทฤษฎีใหม่ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนี้ควรจัดกิจกรรมรณรงค์และสร้าง
ความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสภาพวิถีชุมชนให้สมบูรณ์
ยั่งยืน
 4. ด้านการจัดการสถานที่ นักท่องเที่ยวมีความพอใจตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่ง
ด�ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีสมควรอนุรักษ์ไว้อย่างย่ังยืน ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนต�าบล 
ควรก�าหนดนโยบายไม่ให้มีสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณชุมชนมากเกินไป และควรปรับปรุงสถานที่ให้มีความ
เป็นเอกลักษณ์ เช่น บ้านเรือนเก่าๆ ที่หาดูได้ยาก การจัดให้มีเรือมาจ�าหน่ายสินค้า เป็นต้น
 5. ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ควรเพิ่มจ�านวนห้องน�้าให้เพียงพอกับจ�านวนนักท่องเที่ยว และความ
สะอาดของห้องน�้า ควรมีผู้ดูแลความสะอาดอยู่ประจ�าห้องน�้า ควรจัดบริการรถโดยสารรับนักท่องเที่ยวที่
ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาในตลาด ควรเพิ่มสถานที่จอดรถเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้เพียงพอ และควรเพิ่ม
ที่นั่งในสวนหย่อมที่ร่มรื่น มีศาลาริมน�้าให้นักท่องเที่ยวได้นั่งพักผ่อนหลังจากการจับจ่ายซื้อของ ควรมีแผนที่
หรือแผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในบริเวณตลาดน�้าและแหล่งท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง
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 6. ด้านการให้บริการร้านค้าและสินค้า ควรมีการก�าหนดและควบคุมคุณภาพสินค้าต่างๆ อย่าง
ชัดเจน ให้ผู้ประกอบการแสดงอัตราค่าบริการไว้อย่างเปิดเผย และมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มี
ความโดดเด่น เป็นสินค้าพื้นบ้านท่ีมีราคาถูก และมีคุณภาพ ควรมีการสาธิตการท�าและให้นักท่องเที่ยวได้
ร่วมท�าด้วย
 7. ด้านบุคลากร การมีมัคคุเทศก์ หรือเจ้าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าและความรู้ในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว
ยังไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนต�าบล ควรมีการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของชุมชน โดย
จัดโครงการอบรมคนในชุมชนให้มีความรู้ในแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง เช่น โครงการ
ยุวมัคคุเทศก์ โครงการอาสาสมัครน�าเที่ยว เป็นต้น 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
 1. ควรศึกษาพฤติกรรมและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวของตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง
 2. ควรศึกษาการใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของชุมชนตลาดน�้าบางน�้าผ้ึง เพื่อพัฒนาการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 3. ควรศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวของชุมชนตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง ในด้าน
กายภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาภูมิทัศน์ ก�าหนดกฎเกณฑ์ ท่ีจะสามารถบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวได้มีประสิทธิภาพ
 4. ควรศึกษาแหล่งท่องเที่ยวรอง ที่มีเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับชุมชนตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง 
เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน 
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