
การพฒันาการท่องเที่ยวตลาดน า้ไทรน้อยโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 
 

 
 
 
 
 
 

กลัยกร  แสวงผล 
 
 
 
 
 

 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาการจดัการการท่องเที่ยว คณะการท่องเทีย่วและการโรงแรม 

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ 
พ.ศ. 2559 

DPU



Sustainable Tourism Development at The Sai-Noi FloatingMarket 
through Community Participation 

 
 
 

 
 

Kanlyakorn Sawangphol 

 
 
 
 

 
A Thesis Paper Submitted in Partial Fulfillment of the  Requirements  

for the Degree of Master of Arts Program in Tourism Management 
Faculty  of  Tourism  and Hospitality,  Dhurakij Pundit University  

2016 

DPU



ค 

หวัขอ้วทิยานิพนธ์  การพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้าไทรนอ้ยโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
ช่ือผูเ้ขียน   กลัยกร  แสวงผล 
อาจารยท่ี์ปรึกษา   รศ. ดร. เลิศพร ภาระสกุล 
สาขาวชิา   การจดัการการท่องเท่ียว 
ปีการศึกษา   2558 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีจุดประสงคก์ารศึกษาดงัต่อไปน้ี 1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน ท่ีมีต่อการท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 2. เพื่อศึกษาทศันคติของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน ้ าไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 3. เพื่อส ารวจสถานท่ีท่องเท่ียวและ
ศึกษาแนวทางการพฒันาตลาดน ้าไทรนอ้ย เพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนประชากรคือ  พ่อคา้แม่คา้ท่ี
ตลาดน ้ าไทรน้อย จ านวน 50 คน และนักท่องเท่ียว 400 คนโดยใช้การวิจยัแบบผสมผสานเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใชเ้ชิงปริมาณเป็นหลกั โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ เคร่ืองมือท่ี
ใช้คือแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบก่ึงโครงสร้าง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ไดแ้ก่ 
ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-test  และ F-test, ANOVA และเปรียบเทียบ
รายคู่โดยใช ้LSD ตามนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลการวิจยัการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า 
พอ่คา้แม่คา้ มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบั นอ้ย โดยมีการมีส่วนร่วมในการรับทราบศึกษาปัญหามากท่ีสุด 
จากการทดสอบสมมติฐานการวิจยัพบวา่พ่อคา้แม่คา้ท่ีมีระยะเวลาพ านกั และรายไดท่ี้แตกต่างกนั 
จะมีระดับการมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกันในด้านมีส่วนในการวางแผนและการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการแตกต่างกนั ส่วนดา้นการมีส่วนร่วมในการรับทราบ/ศึกษาปัญหา การมีส่วนร่วมในดา้น
การวางแผนด าเนินการ และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลไม่แตกต่างกนั 

ผลการวจิยัทศันคติของนกัท่องเท่ียว พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีทศันคติต่อตลาดน ้ าไทรนอ้ย
ในระดบัปานกลาง โดยนกัท่องเท่ียวมีทศันคติดา้นการเดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความสะดวก 
มากท่ีสุด อยูใ่นระดบัดี  ทศันคติดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว ทศันคติดา้นกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการ
เดินทาง และทศันคติดา้นคุณภาพสินคา้และราคาอยูใ่นระดบัปานกลาง จากการทดสอบสมมติฐาน
การวิจยัพบว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้ท่ี
ต่างกัน มีทศันคติทางการท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรน้อยแตกต่างกัน ส่วนเพศท่ีต่างกัน มีทศันคติ
ทางการท่องเท่ียวตลาดน ้าไทรนอ้ยไม่แตกต่างกนั 
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ABSTRACT 

 
The purposes of this thesis are 1) to study of the participation of the community in 

Sai–Noi Floating Market 2) to study the attitudes of Thai tourists towards  Sai –Noi Floating 
Market 3) to develop the guidelines for the development of sustainable tourism at Sai- Noi 
floating market. The samples consisted of 50 merchants and 400 Thai tourists visiting  Sai-Noi 
floating market  by the accidental sampling method. The researcher used both the quantitative and 
the qualitative methods in this research. The research instrument used to collect the data were 
questionnaires. With respect to the qualitative research, the researcher conducted in-depth 
interview. The researcher used descriptive statistics are frequency, percentage, mean and standard 
deviation. For comparing the variables difference T-test, F-test, ANOVA and Least – Significant 
Different (LSD) are used at the significance level of 0.05. According to the research findings, the 
merchants in Sai- Noi floating market participate in the community development at low level. The 
result from this hypothesis reflects that the cause come from the merchants have a various 
working duration and income so difference participation level. But for another issue are 
participation in the planning, participation in the management and participation in the follow up 
and evaluate were not difference. The research for the attitude of Thai tourists have found that, 
The issue is the most attitude is transportation and facilities in the good level . Attitude towards 
place, attitude towards activities attraction and attitude towards qualities of goods and price in the 
medium level. The result of the hypothesis test has found that The difference’s factor of the 
personal such as Old, Marries Status, Education, Occupation and Income have been difference of 
the tourist’s attitude in the other hand, sex are difference but the attitude were not difference 
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กติติกรรมประกาศ 

 

งานวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เน่ืองจากได้รับความกรุณาจากรอง

ศาสตราจารย ์ดร. เลิศพร ภาระสกุล ผูว้ิจยัขอกราบของพระคุณเป็นอยา่งสูงท่ีท่านไดส้ละเวลาอนัมี

ค่ามาเป็นท่ีปรึกษาพร้อมทั้งให้ค  าแนะน าและตรวจแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆกบัวิทยานิพนธ์เล่ม 

นอกจากน้ีขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. อัศวิน แสงพิกุล ผู ้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร. วรรณา ศิลปอาชา และผูช่้วยศาสตราจารยเ์ชียง เภาชิต ท่ีไดก้รุณาให้ค  าแนะน า พร้อมทั้งการ

แกไ้ข ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเน้ือหาและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ จนท าให้

งานวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

ขอกราบขอบพระคุณนายประสิทธ์ิ บุญเฉย นายกสมาคมขา้วไทยซ่ึงเป็นผูก่้อตั้งตลาด

น ้าไทรนอ้ย ท่ีกรุณาเอ้ือเฟ้ือทางดา้นขอ้มูล ทั้งยงัอนุญาตให้ท าการสัมภาษณ์และแจกแบบสอบถาม 

และขอขอบพระคุณ พ่อคา้แม่คา้ท่ีตลาดน ้ าไทรน้อยและนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีตลาดน ้ า

ไทรนอ้ยทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี 

และท่ีส าคญัขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาของผูว้ิจยัผูท่ี้อยู่เบ้ืองหลงัความส าเร็จใน

การมีส่วนช่วยสนบัสนุนในทุกๆดา้น ทั้งเป็นก าลงัใจในยามท่ีทอ้ ให้สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ

มาได้ ครู อาจารย์ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ รวมถึงเพื่อนๆเหล่ากลัยาณมิตรทุกคนท่ีคอย

ช่วยเหลือในการท าวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นอยา่งดี 

คุณค่าและประโยชน์อนัพึงมีจากวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีผูว้จิยัขอมอบแด่ท่านผูมี้พระคุณทุก

ท่าน ขอใหท้่านเหล่านั้นจงมีแต่ความสุข ความเจริญยิง่ๆ ข้ึนไป 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ประเทศไทยเราเป็นพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีหลากหลาย
ซ่ึงในอดีตนานาประเทศต่างให้ความสนใจและอยากไดอ้าณาจกัรขวานทองแห่งน้ีดว้ยว่าประเทศ
ไทยไดช่ื้อวา่เป็นอู่ขา้วอู่นํ้ า ดงัคาํกล่าวท่ีวา่ “ดินดาํนํ้ าชุ่ม” “ในนํ้ ามีปลาในนามีขา้ว ” ดว้ยทาํเลท่ีตั้ง
ติดกบัแม่นํ้ าหลายสาย การจราจรส่วนใหญ่จะเป็นการเดินทางทางนํ้ าและทางเทา้ ประชากรส่วน
ใหญ่จะมีอาชีพเพาะปลูกเล้ียงสัตว ์ซ่ึงในสมยัก่อนจะมีการติดต่อคา้ขายและแลกเปล่ียนสินคา้กนัใน
บริเวณ ปากแม่นํ้ า หรือท่ีวดั เพราะจะเป็นสถานท่ีท่ีมีผูค้นสัญจรไปมามากมาย ด้วยเหตุน้ีใน
สมยัก่อนจึงมีการเรียกตลาดในแบบต่างๆดงัจะไดก้ล่าวต่อไปน้ี 

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ (2558) กล่าวว่า สังคมมนุษยมี์ระบบเศรษฐกิจแบบ
เล้ียงตวัเอง แต่ละครอบครัวสามารถผลิตพืชผลไวรั้บประทานในครัวเรือนของตนได้ ข้าวของ
เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน ก็เป็นส่ิงท่ีทาํไดไ้ม่ยาก เพราะอาศยัวตัถุดิบ ท่ีมีตามธรรมชาติเป็นหลกั แมแ้ต่
เส้ือผา้ก็ทอข้ึนใชเ้อง เม่ือสังคมพฒันาข้ึน และคนสามารถผลิตพืชพนัธ์ุธญัญาหาร ตลอดจนส่ิงของ
เคร่ืองใช้ท่ีจาํเป็น ได้ในปริมาณท่ีมากเกินกว่าความตอ้งการ จนเหลือเป็นส่วนเกิน จึงนาํผลผลิต
ส่วนเกินนั้น ไปแลกเปล่ียนกบัส่ิงของ หรืออาหาร ท่ีตนและครอบครัวไม่สามารถผลิตข้ึนมาได ้การ
แลกเปล่ียนน้ีอาจเป็นการแลกเปล่ียนระหวา่งหมู่บา้น หรือระหวา่งเมือง ท่ีอยูห่่างไกลออกไป โดย
อาศยัพอ่คา้ววัต่างถ่ิน หรือกองคาราวาน หรืออาจจะนาํผลผลิตนั้น ไปแลกเปล่ียนดว้ยตนเอง แหล่ง
ซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ในยคุสมยันั้น จึงยงัไม่เป็นสถานท่ีท่ีแน่นอน 

ต่อมาเม่ือสังคมเจริญข้ึนเป็นเมืองใหญ่ มีสภาพและฐานะเป็นสังคมเมือง การใชเ้งินตรา
เร่ิมแพร่หลาย และการคา้ขายมีการขยายตวั ส่งผลให้ความตอ้งการสินคา้อุปโภค และบริโภคมีมาก
ข้ึนตามไปดว้ย จึงเกิดความจาํเป็น ท่ีจะตอ้งมีแหล่งหรือสถานท่ี สําหรับซ้ือขายสินคา้เหล่านั้น นัน่
คือตลาด ซ่ึงมกัจะเป็นท่ี ท่ีคนในสังคม หรือชุมชนนั้น รู้จกั และสามารถเดินทางไปมาไดส้ะดวก 
รวมทั้งเป็นศูนยก์ลาง ในการคมนาคม ทั้งทางบก และทางนํ้ า ขนาดของตลาดจะใหญ่หรือเล็ก
เพียงใด ก็ข้ึนอยูก่บัขนาดของชุมชนท่ีตลาดนั้นตั้งอยู ่หรือจาํนวนสินคา้ ท่ีนาํมาวางขายในตลาดแห่ง
นั้น นอกจากน้ีแล้ว ลกัษณะของตลาด ยงัข้ึนอยู่กบัสภาพแวดล้อม และการตั้งถ่ินฐานของชุมชน
นั้นๆ เช่น ถา้ชุมชนใชก้ารคมนาคมทางนํ้าเป็นสาํคญั ตลาดของชุมชนนั้น ก็เรียกวา่ “ตลาดนํ้ า” หรือ
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ถา้ใชก้ารคมนาคมทางบก ในการติดต่อคา้ขาย ก็เรียกวา่ “ตลาดบก” ตลาดจึงเป็นสถานท่ี ท่ีแสดงให้
เห็นวฒันธรรมความเป็นอยูข่องคน ในสังคมอีกดว้ย 

ในสมยัอดีตเร่ิมมีววิฒันาการของตลาดนํ้ ามาตั้งแต่ในสมยัสุโขทยัไดมี้ตลาดเกิดข้ึนแลว้ 
เรียกว่า “ตลาดปสาน” เป็นแหล่งซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ ทั้งของชาวเมืองสุโขทยั และชาวเมือง
ใกลเ้คียงขายสินคา้จาํพวก ผลไม ้เคร่ืองอุปโภคบริโภคต่างๆ และสัตวท่ี์ใชเ้ป็นแรงงาน เป็นพาหนะ 
เช่น ววัและมา้ ตลาดปสานนั้น ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองสุโขทยั ลกัษณะของตลาดเป็นลาน
กวา้งๆ เหมาะสําหรับเป็นท่ีชุมนุมกนัของผูซ้ื้อ และผูข้าย รูปแบบตลาดจะเป็นตลาดบก เพราะตั้ง
ขายอยูบ่นบก  ในสมยัอยธุยา ตลาดยงัอยูต่ามชุมชนเช่นเดิม แต่รูปแบบของตลาดมีเพิ่มมากข้ึนคือ มี
ทั้งตลาดบก ตลาดนํ้ า และตลาดนดั ในสมยัน้ีมีตลาดนํ้ าหลายแห่ง เน่ืองจากสภาพภูมิศาสตร์ของ
กรุงศรีอยธุยา เป็นเกาะ ลอ้มรอบดว้ยแม่นํ้า การคมนาคมจึงตอ้งอาศยัทางนํ้ าเป็นสําคญั แหล่งชุมชน 
และบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั มกัอยูริ่มแม่นํ้า การคา้ขายจึงตอ้งอาศยัทางนํ้ าดว้ยเช่นกนั ตลาดนํ้ า ในสมยั
อยธุยาท่ีปรากฏในพงศาวดาร ไดแ้ก่ ตลาดบางกะจะหนา้ป้อมเพชร ตลาดปากคลองคูจามใกลว้ดัพุท
ไธศวรรย ์ตลาดคูไมร้้องริมคลองเมืองฝ่ังเหนือ และตลาดคลองวงัเดิม ส่วนตลาดนดัซ่ึงจดัให้มีข้ึน
เฉพาะวนัท่ีกาํหนด ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ การคา้ขายไม่ไดจ้าํกดัอยูเ่ฉพาะแต่ในตลาดหรือ
ยา่นตลาดเท่านั้น แต่ยงัมีพอ่คา้เร่ หรือพอ่คา้คนกลาง นาํสินคา้ไปขายยงัทอ้งถ่ินท่ีห่างไกลจากตลาด 
ซ่ึงชาวจีนเป็นผูริ้เร่ิมการคา้ขายในลกัษณะน้ี ก่อนชนชาติอ่ืน ชาวจีนเหล่าน้ีเขา้มาตั้งหลกัแหล่งใน
เมืองไทย และยดึอาชีพคา้ขาย โดยนาํสินคา้หลากหลายประเภท เช่น สุรา ฝ่ิน ขนมจนัอบั ผกั ผลไม ้
ของชาํต่างๆ เช่น เกลือ หอม กระเทียม หมากพลู กะปิ นํ้าตาล เคียว มีด นํ้ามนัก๊าด ก๋วยเต๋ียว เน้ือหมู 
และเส้ือผา้ ไปขายยงัหมู่บา้นต่างๆ ส่วนใหญ่แลว้จะไปทางเรือ เพราะขนส่งสินคา้ไดเ้ป็นจาํนวน
มาก เปรียบเหมือนตลาดเคล่ือนท่ี เม่ือพายเรือผา่นบา้นใดก็มกัจะส่งสัญญาณ เช่น เขาควาย เพื่อบอก
ใหรู้้วา่ไดน้าํสินคา้มาขายแลว้บีบแตรหรือเป่า    

  ในปัจจุบันตลาดนํ้ าลดความคึกคักจอแจลงไปเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มและ การคมนาคมทางบกท่ีสะดวกรวดเร็วกว่าการคมนาคมทางนํ้ าจึงทาํให้เกิดการ
ถมคลองเพื่อสร้างถนนอนัมีผลให้วิถีชีวิตการทาํมาหากินของคนในชุมชนเปล่ียนแปลงไปด้วย
อย่างไรก็ตามการคา้ขายในรูปแบบของตลาดนํ้ ายงัคงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับ
ทอ้งถ่ินตามนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐบาลเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ราษฎรท่ีมีนบา้นเรือน
และเรือกสวนไร่นา ตามริมแม่นํ้ าลาํคลอง ได้นาํผลิตผลทางการเกษตร ตลอดจนงานหัตถกรรม
พื้นบา้น ออกมาจาํหน่าย เป็นการช่วยเพิ่มพนูรายไดใ้ห้แก่ราษฎรอีกทางหน่ึง ตลาดนํ้ าในปัจจุบนั ท่ี
ยงัคงมีอยู่ และเป็นท่ีรู้จกัได้แก่ตลาดนํ้ าคลองดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี ตลาดนํ้ าวดัไทรและ
ตลาดนํ้าตล่ิงชนั กรุงเทพฯ 
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 สําหรับงานวิจยัคร้ังน้ีทางผูว้ิจยัมีความสนใจในเร่ืองการท่ีอยากจะพฒันาตลาดนํ้ าใกล้
บา้นใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมเฉกเช่น ตลาดนํ้ าในจงัหวดัอ่ืน ท่ีไม่ใช่เพียงสถานท่ี
ท่ีมีการจบัจ่ายใชส้อยกนัภายในพื้นท่ีของชุมนทอ้งถ่ินเท่านั้น แต่ท่ีผูว้ิจยัเองมีแนวคิดท่ีอยากจะหา
แนวทางในการพฒันาตลาดนํ้าไทรนอ้ยให้เป็นท่ีรู้จกัและเป็นสถานท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากท่ีต่างๆ
เดินทางมาท่องเท่ียวท่ี อ. ไทรนอ้ยแห่งน้ี ดงัเช่น ตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวก ราชบุรี, ตลาดนํ้ า อโยธยา 
จ. อยุธยา ตลาดนํ้ าส่ีภาค  จ. พทัยา  ตลาดนํ้ าลาํพระยา จ. นครปฐม  หรือ ตลาดดอนหวาย  เป็นตน้  
ซ่ึงสถานท่ีเหล่าน้ี นอกจากจะมีการจาํหน่ายสินคา้ทางการเกษตรท่ีปลูกเองประจาํพื้นท่ี แลว้ ยงัมี
สินคา้ข้ึนช่ือของทอ้งถ่ิน อีกทั้ง มีอาหารจาํหน่ายท่ีหลากหลายอร่อย ราคายอ่มเยา แลว้ ยงัมีการจดั
กิจกรรมทางนํ้า เช่นการล่องเรือไหวพ้ระ 9 วดั การล่องเรือชมความงามของวิถีชีวิตริมสองฝ่ังคลอง 
เป็นตน้ 
  สาํหรับตลาดนํ้าไทรนอ้ย แรกเร่ิมเดิมทีตลาดนํ้ าไทรนอ้ยเป็นแพริมนํ้ าตั้งอยูห่นา้อาํเภอ
ไทรนอ้ย และมีการเปิดใหบ้ริการในวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษ์เท่านั้น แต่ไม่ค่อยไดรั้บ
ความนิยมและไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากทางอาํเภอเท่าท่ีควร เน่ืองสถานท่ีจอดรถคบัแคบและไม่
สามารถขยายตลาดนํ้ าได ้ ต่อมาจึงไดย้า้ยตลาดนํ้ ามาไวท่ี้หนา้วดัไทรใหญ่เพื่อเป็นการดึงผูค้นท่ีมา
สักการะหลวงพอ่ทองคาํอนัศกัด์ิสิทธ์เป็นท่ีเคารพสักการะของคนทัว่ไป และสามารถเท่ียวตลาดนํ้ า
ไทรนอ้ยก่อนกลบับา้นไดด้ว้ยจึงทาํให ้ตลาดนํ้าไทรนอ้ยเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน นอกจากน้ีในช่วงแรก มี
การเพิ่มเติมกิจกรรมการนัง่รถกระแทะเพื่อชมสวนต่างๆในอาํเภอไทรน้อย  ไม่ว่าจะเป็นสวนผกั 
สวนผลไม ้สวนบอนสีเฉลิมพระเกียรติท่ีมีช่ือเสียงระดบัประเทศ และสวนกลว้ยไมท่ี้ส่งออกมาก
ท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 ของประเทศในช่วงแรกๆ ไดรั้บความนิยมอยู่พอสมควร มีรถกระแทะวิ่งเป็น
รอบๆ ใชเ้วลาประมาณ 1-2 ชม.ราคาคนละ 20 หรือเหมาคนัก็ไม่แพงคนัละ 120 บาท มีผูค้นมาใช้
บริการสมํ่าเสมอ แต่หลงัจากนํ้ าท่วมปี พ.ศ. 2554 ทาํให้พื้นท่ีการเกษตรเสียหาย ไม่มีสถานท่ีสวยๆ
ให้เยี่ยมชม เลยทาํให้การนัง่รถกระแทะชมสวนเกษตรซบเซาลงไป ปัจจุบนั ตลาดนํ้ าไทรน้อย ได้
ร่วมกบัวดัไทรใหญ่มีการขอใช้พื้นท่ีของวดั และมีการปรับปรุง ขยายสถานท่ีขายของตลาดนํ้ า
ออกไป พร้อมทั้งปรับปรุงทศันียภาพท่ีสวยงามเพิ่มความน่าสนใจให้กบัท่องเท่ียวมากข้ึน ดว้ยการ
ของบประมาณจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย แต่ยงัขาดการบริหารจดัการท่ีครบวงจร รวมถึง
ทางดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียว เหมือนกบัตลาดนํ้าท่ีมีช่ือเสียงอ่ืนๆทั้ง
ยงัขาดการผสมผสานกิจกรรม ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินต่างๆ หรือการสร้างความแตกต่างท่ีเป็นเอก
ลกัษณะเฉพาะของตลาดนํ้ าไทรนอ้ย เขา้ดว้ยกนั ทางผูว้ิจยัเล็งเห็นถึงปัญหาเหล่าน้ี และอยากจะนาํ
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทาํงานวิจยัน้ี ศึกษาแนวทางในการท่ีจะพฒันาการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าไทรนอ้ยให้
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เป็นท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงในประเทศไทย นอกจากน้ีการสนบัสนุนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนไทรนอ้ยนั้นมีส่วนสาํคญัเป็นอยา่งมาก 
  ด้วยเหตุน้ีทางผูว้ิจยัจึงมีความคิดอยากจะร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการหาแนวทางการ
พฒันาตลาดนํ้ าไทรนอ้ยให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน โดยการประสานความร่วมมือของชุมชน
ทอ้งถ่ิน มีการรวมกลุ่มกนัเพื่อการจดักิจกรรมดา้นการท่องเท่ียวโดยมีตลาดนํ้ าไทรนอ้ยและวดัไทร
ใหญ่เป็นจุดศูนยก์ลาง โดยหวงัวา่แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดนํ้าไทรนอ้ย จะนาํมาซ่ึงการ
สร้างงานสร้างรายไดแ้ละอาชีพเสริมให้กบัประชากรทอ้งถ่ิน สร้างความสามคัคีโดยการมีส่วนร่วม
ในการจดักิจกรรมการท่องเท่ียว การจดัจาํหน่ายสินคา้ทางการเกษตรต่างๆ รวมถึงนกัท่องเท่ียวได้
ช่ืนชมความงามของทศันียภาพ วิถีชีวิตชุมชน และไดรั้บประทานผกัและผลไมท่ี้สด สะอาด ปลอด
สารพิษในราคาถูก ทั้งยงัได้รับความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านในการให้ความรู้ด้านการเพาะปลูก  
ส่ิงเหล่าน้ีจะทาํให้เกิดความเขม้แข็งของชุมชน และก่อให้เกิดความย ัง่ยืนจากแนวทางการพฒันา
ตลาดนํ้ าไทรน้อย ประสานความร่วมมือโดยการมีส่วนร่วมของประชากรทอ้งถ่ิน องค์กรภาครัฐ 
และเอกชน โดยการนาํความรู้ท่ีไดจ้ากรายงานการวิจยัฉบบัน้ีไปนาํเสนอต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดนํ้าไทรนอ้ยอยา่งย ัง่ยนื ต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวตลาดนํ้ า
ไทรนอ้ย อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบุรี 

2.  เพื่อศึกษาทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดนํ้าไทรนอ้ย 
3.  เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาตลาดนํ้าไทรนอ้ยเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

 
1.3 ค าถามการวจัิย 

1.  การก่อตั้งตลาดนํ้าแห่งน้ีมีความเป็นมาอยา่งไรและเป็นอยา่งไรในปัจจุบนั 
2.  ประชากรทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดนํ้าไทรนอ้ยหรือไม่อยา่งไร  
3.  นกัท่องเท่ียวมีทศันะคติอยา่งไรต่อการเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดนํ้าไทรนอ้ย 
4.  แนวทางในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดนํ้าไทรนอ้ยควรเป็นอยา่งไร 
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1.4 สมมติฐานการวจัิย  
1.  ปัจจยัส่วนบุคคลของพอ่คา้แม่คา้และของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีต่างกนัมีผลต่อการมีส่วนร่วมท่ี

ตลาดนํ้าไทรนอ้ยแตกต่างกนั 
2.  ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวท่ีต่างกนัมีผลต่อทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีตลาดนํ้ าไทร

นอ้ยแตกต่างกนั 
 
1.5  ขอบเขตการวจัิย 

สาํหรับการวจิยัในคร้ังน้ีไดก้าํหนดขอบเขตการวจิยัไวด้งัน้ี 
1.5.1.  ขอบเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลในพื้นท่ีตลาดนํ้ าไทรน้อยและสํารวจสถานท่ีสําคญัต่างๆใน
พื้นท่ีความรับผดิชอบของอาํเภอไทรนอ้ย เพื่อนาํมาพฒันาการท่องเท่ียวท่ีตลาดนํ้าไทรนอ้ย 

1.5.2.  ขอบเขตดา้นประชากรศึกษา 
1.  ประชากรทอ้งถ่ิน คือพอ่คา้แม่คา้ และ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัตลาดนํ้าไทรนอ้ย 
2.  นกัท่องเท่ียว คือ ผูค้นท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดนํ้าไทรนอ้ย 

1.5.3 ขอบเขตทางดา้นเน้ือหา 
ศึกษาประวติัความเป็นมาของตลาดนํ้ าไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรีและสถานท่ี

ท่องเท่ียวใน อาํเภอไทรน้อย และศึกษาการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั
ตลาดนํ้ าไทรน้อย และสํารวจทศันคติของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีตลาดนํ้ าไทรน้อย 
และหาจุดอ่อน จุดแขง็โอกาสและอุปสรรคโดยการวเิคราะห์ SWOT และหาแนวทางการจดัการเพื่อ
การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้าของไทยอยา่งย ัง่ยนื 
 
1.6  นิยามค าศัพท์เฉพาะ  

หลักการมี ส่วนร่วม  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ,สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข.(2549)   หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนของสังคม
ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัภาคราชการนั้น International Association for Public Participation ไดแ้บ่ง
ระดบัของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี  

1. การให้ขอ้มูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัตํ่าท่ีสุด แต่เป็น
ระดบัท่ีสําคญัท่ีสุด เพราะเป็นก้าวแรกของการท่ีภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้สู่
กระบวนการมีส่วนร่วมในเร่ืองต่าง ๆ วิธีการให้ขอ้มูลสามารถใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสาร

DPU



6 

ส่ิงพิมพ ์ การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นทางเส่ือต่าง ๆ การจดันิทรรศการ จดหมายข่าว การจดังาน
แถลงข่าว การติดประกาศ และการใหข้อ้มูลผา่นเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

2. การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการท่ีเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้
ขอ้มูลขอ้เทจ็จริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตดัสินใจของหน่วยงานภาครัฐดว้ยวิธีต่าง ๆ เช่น 
การรับฟังความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจดัเวทีสาธารณะ  การแสดงความคิดเห็นผ่าน
เวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

3. การเก่ียวขอ้ง เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน หรือร่วม
เสนอแนะทางท่ีนาํไปสู่การตดัสินใจ เพื่อสร้างความมัน่ใจให้ประชาชนวา่ขอ้มูลความคิดเห็นและ
ความตอ้งการของประชาชนจะถูกนาํไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ  เช่น 
การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์  การจดัตั้ ง
คณะทาํงานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นตน้ 

4. ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผูแ้ทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็น
หุ้นส่วนกบัภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตดัสินใจ และมีการดาํเนินกิจกรรมร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 
เช่น คณะกรรมการท่ีมีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นตน้ 

5.  การเสริมอาํนาจแก่ประชาชน เป็นขั้นท่ีให้บทบาทประชาชนในระดบัสูงท่ีสุด โดย
ให้ประชาชนเป็นผูต้ดัสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุน
หมู่บา้นท่ีมอบอาํนาจใหป้ระชาชนเป็นผูต้ดัสินใจทั้งหมด เป็นตน้ 

การมีส่วนร่วมในการศึกษา หมายถึงการท่ีประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมประชุมศึกษา
ปัญหา คน้หาสาเหตุ วิธีการแก้ไขปัญหา แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา และแนวทางแก้ไข
ปัญหา 

การมีส่วนร่วมในการวางแผน  หมายถึง การท่ีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการศึกษา
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติของสถานท่ีท่องเท่ียวแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการของ
ชุมชน สภาพปัญหาดา้นการพฒันาการท่องเท่ียว รวมถึงเสนอทางเลือก หรือแนวทางการพฒันาการ
ท่องเท่ียว 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ หมายถึง การท่ีประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาความสะอาดและพฒันาสถานท่ีท่องเท่ียว ร่วมบริจาคเงินทุนหรืออุปกรณ์ในการดาํเนิน
กิจกรรม สอดส่องความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ให้ขอ้มูลประชาสัมพนัธ์แก่นกัท่องเท่ียว
และร่วมจดัระเบียบร้านคา้ในสถานท่ีท่องเท่ียว 

การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล หมายถึง การท่ีประชาชนไดร่้วมรับทราบ
ความคืบหนา้ในการดาํเนินการงานพฒันาการท่องเท่ียว ร่วมสังเกตความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบั
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ส่ิงแวดลอ้มและสถานท่ีท่องเท่ียว ประเมินผลกระทบ สอดส่องพฤติกรรมท่ีอาจสร้างปัญหาให้กบั
สถานท่ีท่องเท่ียวแล้วรายงานพฤติกรรมท่ีเป็นการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
สถานท่ีท่องเท่ียวแก่เจา้หนา้ท่ีรัฐ ผูน้าํชุมชนท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวได ้

ทัศนคติของนักท่องเที่ยว หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดของนกัท่องเท่ียว ต่อการเดินทาง
มาเท่ียวท่ีตลาดนํ้ าไทรน้อย และแสดงออกมาซ่ึงพฤติกรรม ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ต่อ
สถานท่ี ต่อผูค้นท่ีใหบ้ริการ 

แนวทางการพัฒนา  หมายถึง การกาํหนดแบบแผนในการทาํการท่องเท่ียวให้ดีข้ึนโดย
มีแบบแผนในการดาํเนินการ พฒันา 

การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  คือ การท่องเท่ียว รวมถึงการจดับริการอ่ืนๆ ทั้งในปัจจุบนั
และอนาคต โดยตอ้งดาํเนินการภายใตขี้ดความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วฒันธรรม วิถีชีวิตท่ีมีต่อขบวนการท่องเท่ียวสามารถท่ีจะดาํรงอยูไ่ด ้หรือการรักษาให้
ชีวติดาํรงอยูไ่ด ้

ตลาดน า้  หมายถึง  สถานท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายนดักนัมาในช่วงเวลาหน่ึง เพื่อทาํการซ้ือขาย 
แลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั โดยจะมีพื้นท่ีตั้งอยูริ่มแม่นํ้า ลาํคลอง โดยการนาํสินคา้ต่างๆมาจาํหน่าย 

ประชากรท้องถิ่น หมายถึง พอ่คา้แม่คา้ท่ีขายสินคา้ท่ีตลาดนํ้าไทรนอ้ย 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หมายถึง ประชาคมตลาดนํ้ า(ประธาน) เจา้หน้าท่ีทาํงานท่ีตลาดนํ้ า 

และ คณะกรรมการตลาดนํ้าไทรนอ้ย 
 
1.7 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  ทาํให้ทราบถึงระดบัการมีส่วนร่วมของประชากรทอ้งถ่ิน และแนวทางในการพฒันาการมี
ส่วนร่วมของประชากรทอ้งถ่ินเพิ่มข้ึน 

2.  ทาํใหท้ราบถึงทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีตลาดนํ้าไทรนอ้ย 
3.  สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปเป็นแนวทางในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าไทร

นอ้ยเพื่อความย ัง่ยนืในอนาคต 
4.  เกิดการอนุรักษ์วิถีชีวิตของคนไทยดั้งเดิม และส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ในอาํเภอไทรนอ้ย

ก่อใหเ้กิดการสร้างงาน สร้างรายไดข้องชุมชน 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
จากการศึกษาแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวกบัการมีส่วนร่วมของชุมชน ต่อการ

จดัการท่องเท่ียวตลาดนํ้าไทรนอ้ย อ. ไทรนอ้ย จ.นนทบุรี ผูว้จิยัไดน้าํแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นประกอบในงานวิจยัคร้ังน้ี ในการศึกษาแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างมี
ส่วนร่วมของชุมชน และทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นการสํารวจกิจกรรมท่ีสามารถนาํมาสร้าง
รูปแบบการท่องเท่ียวตลาดนํ้าไทรนอ้ย โดยมีประชากรทอ้งถ่ินเป็นฐานหรือกาํลงัหลกัในการมีส่วน
ร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียว เพื่อสามารถดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวให้เดินทางมาท่องเท่ียวและศึกษา
ขอ้มูลต่างๆเพื่อนาํมาเป็นหลกัในการกาํหนดกรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1  ประวติัความเป็นมาของตลาดนํ้าในประเทศไทยและตลาดนํ้าท่ีไดรั้บความนิยม 
2.2  ประวติัความเป็นมาของตลาดนํ้าไทรนอ้ยและสถานท่ีบริเวณใกลเ้คียง 
2.3  แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนทอ้งถ่ินในการพฒันา 
2.4  แนวคิดเก่ียวกบัทศันคตินกัท่องเท่ียว 
2.5  แนวคิดทางการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
2.6  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.7  กรอบแนวคิด 

 
2.1  ความเป็นมาของตลาดน ้าในประเทศไทยและตลาดน า้ทีไ่ด้รับความนิยม 

ประเทศไทยได้ช่ือว่าเป็นเมืองอู่ขา้วอู่นํ้ า ซ่ึงล้วนแล้วแต่มีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ี
สมบูรณ์ สวยงาม อีกทั้งยงัมีคาํกล่าวท่ีวา่ “ดินดาํนํ้ าชุ่ม ” ในนํ้ ามีปลา ในนามีขา้ว และอาชีพส่วน
ใหญ่ก็จะเป็นการทาํการเกษตร ในสมยัก่อนวิถีชีวิตของคนไทยจะเป็นลกัษณะถอ้ยทีถอ้ยอาศยัซ่ึง
กนัและกนั เช่นบา้นไหนปลูกผกัอะไรไดม้ากก็นาํมาแบ่งปันกนั มีการแลกเปล่ียนสินคา้ซ่ึงกนัและ
กนั จนกระทัง่ไทยมีการกาํหนดสกุลเงิน โดยใช้เบ้ีย ใช้เงินพดด้วงใช้ในการซ้ือขายแลกเปล่ียน
สินคา้ซ่ึงกนัและกนั จนมีการนดักนัในชุมชน เพื่อให้ผูซ้ื้อและผูข้ายไดม้าเจอกบัและแลกเปล่ียน
สินคา้ท่ีตอ้งการ 

ในสมยัก่อนประชากรส่วนใหญ่จะมีบา้นเรือนอยูติ่ดริมนํ้ าและการจราจรสวนใหญ่ใช้
เรือเป็นพาหนะในการเดินทาง โดยสถานท่ีติดต่อคา้ขายส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณปากแม่นํ้ า หรือ
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บริเวณทีผูค้นเดินทางไปมาเยอะ เช่น วดั  หรือสถานท่ีสาธารณะท่ีทุกคนสามารถมาแลกเปล่ียน
สินคา้กนัได ้ ซ่ึงทางผูว้จิยัมีความสนใจในเร่ืองความเป็นมาของตลาดนํ้าวา่เดิมเคยเกิดข้ึนมาเม่ือไหร่
แลว้ทาํไมถึงเรียกวา่เป็นตลาดนํ้า 

2.1.1  ความเป็นมาและความสาํคญัของตลาด 
  สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ (2558) สังคมมนุษยมี์ระบบเศรษฐกิจแบบเล้ียง

ตวัเอง แต่ละครอบครัวสามารถผลิตพืชผลไวรั้บประทานในครัวเรือนของตนก็เป็นส่ิงท่ีทาํไดไ้ม่
ยากโดยอาศยัวตัถุดิบ ท่ีมีตามธรรมชาติเป็นหลกั แมแ้ต่เส้ือผา้ก็ทอข้ึนใช้เอง เม่ือสังคมพฒันาข้ึน 
และคนสามารถผลิตพืชพนัธ์ุธญัญาหารตลอดจนส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีจาํเป็น ไดใ้นปริมาณท่ีมากเกิน
กว่าความตอ้งการ จนเหลือเป็นส่วนเกิน จึงนาํผลผลิตส่วนเกินนั้น ไปแลกเปล่ียนกบัส่ิงของ หรือ
อาหาร ท่ีตนและครอบครัวไม่สามารถผลิตข้ึนมาได้การแลกเปล่ียนน้ีอาจเป็นการแลกเปล่ียน
ระหว่างหมู่บ้าน หรือระหว่างเมือง ท่ีอยู่ห่างไกลออกไป โดยอาศัยพ่อค้าววัต่างถ่ิน หรือกอง
คาราวาน หรืออาจจะนาํผลผลิตนั้น ไปแลกเปล่ียนดว้ยตนเอง แหล่งซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ในยุค
สมยันั้นจึงยงัไม่เป็นสถานท่ีท่ีแน่นอน  

  ต่อมาเม่ือสังคมเจริญข้ึนเป็นเมืองใหญ่ มีสภาพและฐานะเป็นสังคมเมือง การใชเ้งินตรา
เร่ิมแพร่หลาย และการคา้ขายมีการขยายตวั ส่งผลให้ความตอ้งการสินคา้อุปโภค และบริโภคมีมาก
ข้ึนตามไปดว้ย จึงเกิดความจาํเป็น ท่ีจะตอ้งมีแหล่งหรือสถานท่ี สําหรับซ้ือขายสินคา้เหล่านั้น นัน่
คือตลาด ซ่ึงมกัจะเป็นท่ี ท่ีคนในสังคม หรือชุมชนนั้น รู้จกั และสามารถเดินทางไปมาไดส้ะดวก 
รวมทั้งเป็นศูนยก์ลาง ในการคมนาคม ทั้งทางบก และทางนํ้ า ขนาดของตลาดจะใหญ่หรือเล็ก
เพียงใด ก็ข้ึนอยูก่บัขนาดของชุมชนท่ีตลาดนั้นตั้งอยู ่หรือจาํนวนสินคา้ ท่ีนาํมาวางขายในตลาดแห่ง
นั้น นอกจากน้ีแล้ว ลกัษณะของตลาด ยงัข้ึนอยู่กบัสภาพแวดล้อม และการตั้งถ่ินฐานของชุมชน
นั้นๆ เช่น ถา้ชุมชนใชก้ารคมนาคมทางนํ้าเป็นสาํคญั ตลาดของชุมชนนั้น ก็เรียกวา่ “ตลาดนํ้ า” หรือ
ถา้ใชก้ารคมนาคมทางบก ในการติดต่อคา้ขาย ก็เรียกวา่ “ตลาดบก” ตลาดจึงเป็นสถานท่ี ท่ีแสดงให้
เห็นวฒันธรรมความเป็นอยูข่องคนในสังคมอีกดว้ยตลาดแบบสากลหมายถึง ตลาดท่ีมีรูปแบบ และ
ตน้กาํเนิด ในประเทศทางตะวนัตก อาณาจกัรกรีก ซ่ึงเป็นแหล่งวฒันธรรม และอารยธรรมโบราณ 
ท่ีสําคญัของโลกเรียกตลาดวา่ อะกอรา (agora) ส่วนโรมนัเรียกตลาดวา่ ฟอรัม (forum) ทั้งอะกอรา 
และฟอรัมต่างก็มีความคลา้ยคลึงกนั ในดา้นสถานท่ีตั้ง และหนา้ท่ีใชส้อยของตลาด กล่าวคือ ตลาด
มกัตั้งอยูก่ลางเมือง เป็นท่ีพบปะของคน ในชุมชนนั้น และชุมชนใกลเ้คียง นอกเหนือไปจากเป็นท่ี
แลกเปล่ียน และซ้ือขายสินคา้กนั 

 จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ทาํให้เราทราบวา่ ในสมยัสุโขทยัไดมี้ตลาดเกิดข้ึนแลว้ 
เรียกว่า “ตลาดปสาน” เป็นแหล่งซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ ทั้งของชาวเมืองสุโขทยั และชาวเมือง
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ใกล้เคียง ในศิลาจารึกระบุไวว้่า สินคา้ท่ีซ้ือขายกนัในตลาดปสาน มีหลายประเภท ตั้งแต่ผลไม ้
เคร่ืองอุปโภคบริโภคต่างๆ และสัตวท่ี์ใชเ้ป็นแรงงาน เป็นพาหนะ เช่น ววัและมา้ ตลาดปสานนั้น 
ตั้งอยูท่างตอนเหนือของเมืองสุโขทยั ลกัษณะของตลาดเป็นลานกวา้งๆ เหมาะสําหรับเป็นท่ีชุมนุม
กนัของผูซ้ื้อ และผูข้าย รูปแบบของตลาดเช่นน้ี อาจจะเรียกไดว้า่ ตลาดบก เพราะมีทาํเลท่ีตั้งคา้ขาย
อยู่บนบก ตวัอย่างตลาดในสมยัสุโขทยั ท่ีปรากฏในหลกัศิลาจารึก เช่น ตลาดป่าตองขายใบตอง 
ตลาดป่าพร้าวขายมะพร้าว ตลาดป่าตะกัว่ขายโลหะตะกัว่ จะเห็นได้ว่า ตลาดมีลกัษณะการขาย
สินคา้เป็นแหล่งๆ ไป  

 ในสมยัอยธุยา ตลาดยงัอยูต่ามชุมชนเช่นเดิม แต่รูปแบบของตลาดมีเพิ่มมากข้ึนคือ มีทั้ง
ตลาดบก ตลาดนํ้า และตลาดนดั นอกจากน้ี ยงัเกิดยา่นตลาด ซ่ึงหมายถึง สถานท่ี หรือทาํเล ท่ีมีการ
คา้ขาย ทั้งแบบถาวร และแบบชัว่คราว คือ มีทั้งการคา้ขายทั้งวนั ตั้งแต่เชา้จรดเยน็ และตลาดท่ีขาย
เฉพาะช่วงเช้าหรือเย็นเท่านั้น นอกจากน้ี ในย่านตลาด ยงัมีการสร้างโรงเรือน ท่ีใช้เป็นสถานท่ี 
คา้ขาย และพกัอาศยัดว้ย ยา่นตลาดน้ี มกัตั้งอยูใ่นท่ีท่ีมีการคมนาคมติดต่อส่ือสารสะดวก ร้านคา้ใน
ยา่นตลาด จะขายสินคา้ต่างๆ กนัไป ทาํใหเ้กิดสังคม ท่ีมีลกัษณะการอยูร่่วมกนัอยา่งพึ่งพาอาศยั ยา่น
ตลาดน้ี มีทั้งท่ีเป็นตลาดบก และตลาดนํ้า ยา่นตลาดบก ท่ีสาํคญัในสมยัอยธุยา เช่น ยา่นป่าขนม เป็น
แหล่งทาํขนมขาย มีขนมกรุบ ขนมพิมพ์ถัว่ ขนมสําปันนี ย่านป่าเตียบ เป็นแหล่งทาํตะลุ่ม ตะลุ่ม
กระจก ตะลุ่มมุก ตะลุ่มเขียนทอง พานกาํมะลอ และพานหมาก ยา่นป่าถ่าน ขายผลไม ้ตั้งแต่ช่วงเชา้
ถึงเยน็ ตลาดตีทอง ขายทองคาํเปลว ตลาดป่าชมภู ขายผา้ ตลาดแฝด ขายเคร่ืองใช้ภายในครัวเรือน 
ไหมลาวและไหมเขมรตลาดนอ้ยตรงขา้มวดัพนญัเชิงขายไก่และเป็ด  

       สาํหรับตลาดนํ้า หรือตลาดท่ีคา้ขายในนํ้า ท่ีใชเ้รือแพเป็นพาหนะต่างร้านคา้ ก็เร่ิมมีมาก
ข้ึน ในสมยัอยุธยา ในสมยัน้ีมีตลาดนํ้ าหลายแห่ง เน่ืองจากสภาพภูมิศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยา เป็น
เกาะ ลอ้มรอบดว้ยแม่นํ้ า การคมนาคมจึงตอ้งอาศยัทางนํ้ าเป็นสําคญั แหล่งชุมชน และบา้นเรือนท่ี
อยูอ่าศยั มกัอยูริ่มแม่นํ้า การคา้ขายจึงตอ้งอาศยัทางนํ้ าดว้ยเช่นกนั ตลาดนํ้ า ในสมยัอยุธยาท่ีปรากฏ
ในพงศาวดาร ไดแ้ก่ ตลาดบางกะจะหนา้ป้อมเพชร ตลาดปากคลองคูจามใกลว้ดัพุทไธศวรรย ์ตลาด
คูไม้ร้องริมคลองเมืองฝ่ังเหนือ และตลาดคลองวงัเดิม ส่วนตลาดนัดซ่ึงจดัให้มีข้ึนเฉพาะวนัท่ี
กาํหนด ก็คงมีอยูด่ว้ยเช่นกนั 

 ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ การค้าขายไม่ได้จาํกัดอยู่เฉพาะแต่ในตลาดหรือย่าน
ตลาดเท่านั้น แต่ยงัมีพอ่คา้เร่ หรือพ่อคา้คนกลาง นาํสินคา้ไปขายยงัทอ้งถ่ินท่ีห่างไกลจากตลาด ซ่ึง
ชาวจีนเป็นผูริ้เร่ิมการคา้ขายในลกัษณะน้ี ก่อนชนชาติอ่ืน ชาวจีนเหล่าน้ีเขา้มาตั้งหลกัแหล่งใน
เมืองไทย และยดึอาชีพคา้ขาย โดยนาํสินคา้หลากหลายประเภท เช่น สุรา ฝ่ิน ขนมจนัอบั ผกั ผลไม ้
ของชาํต่างๆ เช่น เกลือ หอม กระเทียม หมากพลู กะปิ นํ้าตาล เคียว มีด นํ้ามนัก๊าด ก๋วยเต๋ียว เน้ือหมู 
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และเส้ือผา้ ไปขายยงัหมู่บา้นต่างๆ ส่วนใหญ่แลว้จะไปทางเรือ เพราะขนส่งสินคา้ไดเ้ป็นจาํนวน
มาก เปรียบเหมือนตลาดเคล่ือนท่ี เม่ือพายเรือผ่านบา้นใดก็มกัจะส่งสัญญาณ เช่นบีบแตรหรือเป่า
เขาควายเพื่อบอกใหรู้้วา่ไดน้าํสินคา้มาขายแลว้  

 ตลาดนํ้ า คือ ตลาดท่ีพ่อคา้แม่คา้ พายเรือบรรทุกสินคา้มาขาย ในย่านท่ีมีการเดินเรือ
พลุกพล่าน เช่น บริเวณปากคลอง หรือบริเวณชุมชน ท่ีอาศยัอยูริ่มนํ้ า ตลาดนํ้ าในอดีต คงมีมากมาย
หลายแห่งโดยเฉพาะในบริเวณภาคกลาง เน่ืองจากภูมิประเทศอุดมดว้ยแม่นํ้ าลาํคลองหลายสาย ทั้ง
ท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ และท่ีขุดข้ึน เพื่อใชเ้ป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง และขยายพื้นท่ีเพาะปลูกยา่น
ชุมชนจึงมกัอาศยัอยูริ่มนํ้าเป็นส่วนใหญ่ตลาดนํ้าก็น่าจะอยูคู่่กบัชุมชนเหล่านั้นดว้ย  

   ตลาดนํ้ าท่ีสําคญัแห่งแรก น่าจะเป็นปากคลองตลาด ซ่ึงอยูร่ะหว่างป้อมจกัรเพชร และ
ป้อมผีเส้ือ แมว้่าในระยะแรกเป็นเพียงตลาดเล็กๆ แต่เม่ือเวลาผ่านไป บา้นเมืองมีความเจริญข้ึน 
ตลาดท่ีเคยเป็นตลาดนํ้ ามาก่อน ก็กลายเป็นตลาดบก และเป็นตลาดขายส่งผลผลิตทางการเกษตร ท่ี
สาํคญัมาก จนถึงปัจจุบนั ตลาดนํ้าในช่วงสมยัตน้รัตนโกสินทร์ นอกจากปากคลองตลาดแลว้ ก็ยงัมี
ตลาดนํ้ าบางกอกนอ้ย ตลาดนํ้ าคลองบางหลวง ตลาดนํ้ าวดัทอง ตลาดนํ้ าวดัไทร ตลาดนํ้ าวดัคลอง
ดาวคะนอง ตลาดนํ้ าคลองมหานาค ตลาดนํ้ าคลองคูพระนครเดิม ตลาดนํ้ าคลองดาํเนินสะดวก 
ตลาดนํ้าคลองโพหกั ตลาดนํ้ าอมัพวา ตลาดท่าคา ตลาดนํ้ าบา้นกระแชง รวมทั้งมีตลาดนํ้ าอ่ืนๆตาม
คลองซอยทัว่ไป บรรดาผูพ้ายเรือคา้ขายในตลาดนํ้ าในอดีต ส่วนใหญ่คงเป็นหญิงไทย และชาวจีน 
สินค้าท่ีแม่คา้คนไทยนาํมาขาย ส่วนมากเป็นผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผลไม้ ปลาแห้ง เกลือ 
นํ้ามนัมะพร้าว ผา้ฝ้าย สียอ้มผา้ ส่วนพ่อคา้ชาวจีน นอกจากนาํสินคา้อุปโภคบริโภคแลว้ ยงันิยมนาํ
สินคา้จากต่างประเทศ หรือสินคา้ประเภทฟุ่มเฟือย ซ่ึงนาํเขา้มาจากจีน เช่น ใบชา พดั ร่ม กระดาษ 
ธูป ผา้ไหม ผา้แพร เคร่ืองถว้ยชาม ผลไมแ้ห้ง มาขายดว้ย นอกจากน้ี ยงัมีเรือแพท่ีขายสินคา้เฉพาะ
อย่าง ดงัท่ีเห็นไดจ้ากจดหมายเหตุรัชกาลท่ี ๓ ว่า มีแพขายแพรไหม แพขายถว้ยชาม แพขายเกา้อ้ี 
ตุ๊กตา เส้ือป่าน เรือขายแตง เรือขายมะเขือ เรือขายมะม่วงเรือขายน้อยหน่า เรือขายปูน เรือขาย
ขนมจีน เรือขายนํ้ามนัมะพร้าว เรือขายหมากพลู เรือขายปลาแหง้ เรือขายปลาสด เรือขายผา้เทศ เรือ
ขายของชาํ เรือขายขนมเบ้ือง เรือขายเคร่ืองเข็ม เรือขายทุเรียน เรือขายมงัคุด เรือขายหอย เรือขาย
แมงดาเรือขายเหลา้เรือขายกะปิเรือขายจากเรือขายถ่านไมเ้รือขายตุ่มขายอ่าง  

 ลกัษณะของตลาดในระยะแรก จะเป็นแบบตลาดนดั คือ มีการซ้ือขายสินคา้กนัเป็นคร้ัง
คราว หรือตามวนัท่ีกาํหนด ณ สถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึง สินคา้ท่ีนาํมาซ้ือขายแลกเปล่ียน มกัเป็น
สินคา้ตามฤดูกาล เช่น เส้ือขนสัตว ์หนงัสัตว ์ฝ้าย เมล็ดพืช ซ่ึงสินคา้เหล่าน้ีพ่อคา้อาจนาํมาขายเพียง
ปีละคร้ัง ไม่ไดว้างขายอย่างถาวร ส่วนสินคา้ท่ีตอ้งใช้ ในชีวิตประจาํวนั เช่น อาหาร นม เนย ไข่
พวกพอ่คา้ตอ้งนาํมาขายกนัเป็นประจาํทุกสัปดาห์  
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 การขยายตวัทางเศรษฐกิจ และตลาดในยุโรป เร่ิมมีมากข้ึนในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 
คือ เกิดยา่นตลาด ท่ีเป็นทั้งท่ีอยูอ่าศยั และสถานท่ีคา้ขายอยา่งถาวร โดยไม่เพียงแต่จะมีตลาดยอ่ย ท่ี
ขายสินคา้เคร่ืองอุปโภคบริโภค ท่ีจาํเป็นในชีวิตประจาํวนัเท่านั้น ยงัมีตลาดขายส่งท่ีขายสินค้า
หลกัๆ เช่น ผา้ขนสัตว ์ยา เคร่ืองเทศ เพื่อส่งต่อไปยงัตลาดย่อยตามเมืองต่างๆ และส่งออกไปยงั
ต่างประเทศ ตลาดท่ีมีลกัษณะเช่นน้ีในประเทศองักฤษ ได้แก่ ตลาดคา้ผา้ในมณฑลยอร์กเชียร์ 
(Yorkshire) ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตผา้ขนสัตวท่ี์มีช่ือขององักฤษ ในขณะนั้น การขยายตวัของตลาดมีมา
ตามลาํดบั นบัตั้งแต่ปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 เป็นตน้มา ประกอบกบัเกิดการปฏิวติัอุตสาหกรรม
ข้ึนในประเทศองักฤษ ก็ยิ่งทาํให้มีสินคา้ ท่ีผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย และตอ้งหาทาง
ส่งออก หรือจาํหน่ายไปยงัลูกค้า หรือผูบ้ริโภค ทั้ งในประเทศ และต่างประเทศ นั่นหมายถึง 
ตอ้งการหาตลาด เพื่อเป็นแหล่งระบายสินคา้เหล่านั้น การขยายตวัของตลาดเช่นน้ี บ่งบอกถึงความ
เจริญทางเศรษฐกิจของยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ตลาดใหญ่ มักมีท่ีตั้ งอยู่ตามเมืองสําคัญๆ ท่ีเป็น
ศูนย์กลางความเจริญของประเทศ เช่น ตลาดในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ตลาดในกรุง
อมัสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ และตลาดในกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส ส่วนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ไดแ้ก่ ตลาดในเมืองนิวยอร์ก และบอสตนั ในปัจจุบนัน้ี ตลาดใหญ่ท่ีขายส่งสินคา้
เฉพาะอยา่ง ยงัคงมีอยูต่ามเมืองใหญ่ของประเทศต่างๆ เช่น ลอนดอน นิวยอร์ก อมัสเตอร์ดมั เซ่ียง
ไฮ ้กรุงเทพมหานคร สิงคโปร์ 

 จากการศึกษาข้อมูลของตลาดนํ้ าได้รับความนิยมในสมัยอดีต เน่ืองจากอดีตการ
คมนาคมของไทยส่วนใหญ่จะใช้การสัญจรทางนํ้ า แต่เม่ือความเจริญเพิ่มเข้ามามีการตดัถนน
หนทางต่าง ๆ เพิ่มความสะดวก สบายและรวดเร็วมากข้ึนจึงทาํให้วิถีชีวิตของคนเปล่ียนแปลงไป 
ความนิยมในการพายเรือ นัง่เรือลดนอ้ยลง และการคา้ขายทางนํ้ าก็ลดลงไป และเปล่ียนรูปแบบไป
เป็นการคา้ขายทางบก มีตลาดนดั มีห้างสรรพสินคา้ แต่ปัจจุบนัทางกระทรวงการท่องเท่ียว และ 
ผูน้าํชุมชน หรือผูป้กครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหห้นักลบัมาฟ้ืนฟู ตลาดนํ้าเพื่อธาํรงไวซ่ึ้งวฒันะธรรมและ
วิถีชีวิตของผู ้คนในอดีต ดังเช่นปัจจุบัน มีตลาดนํ้ า เกิดข้ึนใหม่มากมาย ท่ีเป็นท่ีนิยมของ
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซ่ึงในส่วนน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาขอ้มูลของตลาดนํ้ าท่ีได้รับ
ความนิยมต่างๆในประเทศไทยไวด้งัน้ี  

2.1.2  ตลาดนํ้าท่ีไดรั้บความนิยม 
ตลาดนํ้ า ความเจริญของชุมชนในสมยัก่อน วิถีชีวิตริมนํ้ าสัมผสักบัความหลากหลาย

ของตลาดนํ้ า ซ่ึงเปิดให้มี การซ้ือขาย แลกเปล่ียนสินคา้ทางนํ้ า และการท่องเท่ียวเพลิดเพลินใจกบั
ความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างในแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีก็มีตลาดนํ้าเกิดข้ึนเป็นจาํนวนมาก ทาง
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ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลตลาดนํ้ าท่ีไดรั้บความนิยมในปัจจุบนัเพื่อศึกษาจุดแข็งและขอ้ดีของแต่ละท่ีเพื่อ
ประโยชน์ในพฒันาตลาดนํ้าไทรนอ้ย 

ตลาดนํ้าขวญัเรียม 
ตลาดแห่งน้ีถือเป็นหน่ึงในตลาดนํ้ าท่ีเกิดข้ึนเพื่อยอ้นรอยวฒันธรรมและวิถีชีวิตของ

ผูค้นริมคลองแสนแสบ จาํลองวถีิชีวติของคนสมยัก่อน ดว้ยความสามคัคีของคนในชุมชน ทาํให้ท่ีน่ี
มีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตลาดนํ้าขวญัเรียมจะมีการตกับาตรทางนํ้ า ท่ีถือ
เป็นธรรมเนียมปฏิบติักนัมาอยา่งยาวนานของคนชุมชนทั้งสองวดั ซ่ึงนอกจากการตกับาตรในตอน
เชา้แลว้ ท่ีน่ียงัมีกิจกรรมอ่ืนอีกมากมาย อาทิ การแสดงการละเล่นของไทย ท่ีเวทีริมนํ้ า, การล่องเรือ
สัมผสัชีวิตชุมชน พร้อมยุวมคัคุเทศก์ ท่ีจะมาเล่าความเป็นมาของตลาดนํ้ าขวญัเรียมการจดัแสดง
สัตวบ์กและสัตวน์ํ้ า ตลาดนํ้ าแห่งน้ี สร้างข้ึน เพื่อระลึกแก่คนรุ่นหลงั ให้ไดเ้รียนรู้ถึงวิถีชีวิตริมนํ้ า 
ทั้งภาพพระท่ีออกบิณฑบาตทางเรือการทอดผา้ป่าทางนํ้ า โดยเฉพาะความเป็นมาอนัยาวนานของ
คลองแสนแสบ ท่ีอยู่คู่กรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ตน้กรุงรัตนโกสินทร์ อีกทั้งยงัเป็นตน้กาํเนิดของ
นิยายรักอมตะเร่ือง แผลเก่าท่ีมีตวัเอกคือขวญักบัเรียมโศกนาฏกรรมของความรักท่ีทุกคนจดจาํไดดี้ 

ตลาดนํ้าอมัพวา  
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2558) เป็นตลาดเก่าแก่ท่ีใหญ่ท่ีสุดในสมุทรสงคราม มี

การอนุรักษ์รูปแบบการตั้งถ่ินฐานบ้านเรือนไวอ้ย่างสมบูรณ์ โดยในปัจจุบนัตลาดนํ้ าอมัพวามี
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหมุนเวยีนมาอยา่งต่อเน่ืองจุดเด่นคือท่ีพกัในแบบโฮมสเตย ์
การล่องเรือชมห่ิงหอ้ยในยามคํ่าคืน ส่วนสินคา้ท่ีข้ึนช่ือเป็นอาหาร ของฝาก ของท่ีระลึกท่ีพายเรือมา
ขายอยูใ่นลาํคลอง และร้านอยูบ่นฝ่ัง ตลาดนํ้าอมัพวา  เป็นตลาดริมคลอง ตั้งอยูใ่กลก้บัวดัอมัพวนัเจ
ติยาราม นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางโดยรถส่วนตัวสามารถจอดรถท่ีวดัอัมพวนัเจติยารามได้ เปิด
ให้บริการทุกวนัศุกร์ เสาร์และอาทิตย ์ ในช่วงเวลาเย็นตั้งแต่ช่วงเวลา 14.00-20.00 น. ในปีพ.ศ. 
2550 ชุมชนริมคลองอมัพวา ไดรั้บรางวลัชมเชย  (Honorable Mention) จากการประกวดรางวลัเพื่อ
การอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก แห่งองคก์ารยเูนสโก ประจาํปีพ.ศ. 
2550 (UNESCO Asia-Pacific Heritage Awards for Culture Heritage Conservation) ซ่ึงถือเป็น
ความสําเร็จในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการอนุรักษ์อาคารเก่าแก่ท่ี
ทรงคุณค่าและมีความงดงามดา้นสถาปัตยกรรมซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงลกัษณะสําคญัของทอ้งถ่ินได้
เป็นอยา่งดี 

ตลาดนํ้าทุ่งบวัชม อยธุยา  
ตลาดนํ้ าทุ่งบวัชม แหล่งท่องเท่ียวท่ีผสมผสานระหว่างสมยัเก่ายอ้นยุคกบัแนวคิดร่วม

สมยับนเน้ือท่ีกวา่ 18ไร่ ในอาํเภอวงันอ้ยจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ติดถนนพหลโยธิน เส้นทางท่ีมุ่ง
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หน้าเขา้สายอีสานถนนมิตรภาพ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นความภูมิใจของชาวอยุธยา ได้รวม
สินคา้ท่ีเป็นของดีส่ีภาคท่ีข้ึนช่ือ ของฝากจากอยุธยาหลากหลายมาให้เลือก เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ทั้งทางดา้นวิถีชีวิตศิลปะและวฒันธรรมท่ีเน้นความงดงามดา้นสถาปัตยกรรมการตกแต่ง
ร้านคา้และการแต่งกายส่วนของฝากท่ีไดรั้บความนิยมคือสินคา้ Handmade อยา่งปลาตะเพียนใบ
ลาน ตุ๊กตาชาววงั งอบ บา้นเรือนไทยจาํลอง มีดอรัญญิก หมอ้ดินเผา หินแกะสลกั ผลิตภณัฑ์จาก
ศูนยศิ์ลปาชีพบางไทร สินคา้ OTOP เคร่ืองประดบั เคร่ืองจกัสาน สินคา้หัตถกรรม เส้ือผา้ เคร่ือง
แต่งกาย ทั้งยงัมีการแสดงและการละเล่นพื้นบา้นท่ีหาดูไดย้ากในปัจจุบนั 

ตลาดนํ้าอโยธยา  
ตลาดนํ้ าหมู่บา้นปางช้างอโยธยา หรือท่ีหลายคนเรียกว่า "ตลาดนํ้ าอโยธยา" ตั้งอยู่

บริเวณหมู่บา้นชา้ง ใกล ้ๆ กบัวดัมเหยงคณ์ ตาํบลไผลิ่ง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ภายในตลาดนํ้ าอ
โยธยา โอมลอ้มไปดว้ยสายนํ้ าเยน็ฉํ่า รอบ ๆ บริเวณมีระเบียงริมนํ้ าให้นกัท่องเท่ียวนัง่หย่อนขา
สัมผสัสายนํ้ าให้ช่ืนใจ และสําหรับคนท่ีชอบชอ้ปป้ิง สามารถเลือกซ้ือสินคา้ดีไซน์แปลกประเภท
งานแฮนด์เมคโดยจะมีพ่อคา้แม่ขายแต่งกายยอ้นยุคคอยตอ้นรับจุดเด่นของ ตลาดนํ้ าอโยธยา ก็คือ
การแสดงท่ีลานการแสดงกรุงศรีอยุธยา ซ่ึงอยูต่รงกลางตลาด โดยทาํการแสดงเวลาประมาณ 11.00 
น. และ 13.00 น. และมีใหช้มกนัทุกวนั สามารถใชบ้ริการนัง่ชา้งลุยนํ้ า เขา้ป่า ชมนก ชมทศันียภาพ 
ชมโบราณสถาน หรือไปไหวพ้ระวดัมเหยงคณ์และวดัชา้งตลาดนํ้ าอโยธยา มีบริการนัง่เกวียนเทียม
ววัชมโบราณสถานท่ีอยูร่อบๆ รวมถึงการแสดงโชวงู์ 
ตลาดนํ้าดาํเนินสะดวก   
      การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2558) ตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวก ตั้งอยูใ่น จงัหวดัราชบุรี 
เช่ือมไปถึง จงัหวดัสมุทรสาคร และจงัหวดัสมุทรสงครามเขา้ดว้ยกนั ตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวกจะเร่ิม
คา้ขายกนัตั้งแต่ 05.00-12.00 น. สินคา้ท่ีมีให้เลือกซ้ือ มีทั้งของกิน ของใช ้และของท่ีระลึกมากมาย 
รวมถึงสินคา้หตัถกรรม ซ่ึงเป็นท่ีนิยมของชาวต่างชาติ คลองดาํเนินสะดวก เป็นนามพระราชทาน
จากรัชกาลท่ี 5 เป็นคลองท่ีขดุดว้ยแรงงานคนซ่ึงขดุไดต้รงและยาวท่ีสุดในประเทศ จากพระราชดาํริ
ของรัชกาลท่ี 4 ท่ีทรงพระประสงคใ์หขุ้ดคลองเช่ือมต่อระหวา่งแม่นํ้ าแม่กลองและแม่นํ้ าท่าจีน เพื่อ
ประโยชน์ในการคมนาคมและการคา้ขาย คลองดาํเนินสะดวก ใชเ้วลาขุด 2 ปีเศษ จากปลายรัชสมยั
รัชกาลท่ี 4 แล้วเสร็จตน้รัชกาลท่ี 5 มีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรมีซอยน้อยแยกออกไปอีก
ประมาณ 200 คลอง ตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวก หรือท่ีชาวบา้นเรียกวา่ตลาดนํ้ าคลองตน้เข็ม ประมาณ 
30 ปีท่ีแล้ว ตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวกอยู่ท่ีคลองลดัพลี หนาแน่นช่วงปากคลองต่อกบัคลองดาํเนิน
สะดวก ซ่ึงอยูต่รงขา้มตลาดนํ้าปัจจุบนั(ฝ่ังตรงตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวก) มีเรือพายแท ้ๆ จากชาวสวน
แน่นขนดั สามารถเดินขา้มคลองไดโ้ดยเหยียบไปบนเรือเหล่านั้น ปี 2514-2516 ตลาดนํ้ าคลองลดั

DPU

http://travel.kapook.com/view12955.html


15 

พลีเป็นช่วงท่ีมีความเจริญมาก มีการคา้ขายกบัอยา่งสนุกสนาน โดยมีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จนมี
นายทุนได้ทาํการขุดคลองเทียมข้ึนมา ระหว่างคลองลดัพลี และคลองดาํเนินสะดวก หวงัท่ีจะทาํ
เป็นแหล่งท่องเท่ียวแต่ไม่ประสบความสําเร็จ ตั้งแต่ตลาดนํ้ าท่ีแทจ้ริงหายไป (20กวา่ปีมาแลว้) ซ่ึง
ตลาดนํ้ าในปัจจุบนัน้ี เป็นเพียงการสตาฟตลาดนํ้ าในอดีตให้คงอยู่เท่านั้น อย่างไรก็ตามตลาดนํ้ า
ดาํเนินท่ีเก่าแก่กวา่ร้อยปี ยงัคงมีมนตข์ลงัเป็นตลาดนํ้ าท่ียงัคงเป็นของจริง ยงัมีจากแม่คา้ท่ีนาํผลไม้
จากสวนมาขาย ตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวก ยงัมีบริการเรือเช่านาํเท่ียว เรือพาย ราคา 300 บาท เรือหาง
ยาว ราคา 600 บาท นัง่ไดป้ระมาณ 8 คน พาไปดูสวน การทาํนํ้ าตาลสด ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที 
สามารถสอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้ ศูนยป์ระชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวอาํเภอดาํเนินสะดวก ห่างจากตลาด
นํ้ าดาํเนินสะดวกออกมาประมาณ 1 กิโลเมตร มีการบริการนัง่ช้าง ชมตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวก มี
สถานีตาํรวจค่อยใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติทางดา้นภาษาและค่อยตรวจสอบทางดา้นราคา
สินคา้ให้แก่นักท่องเท่ียว ทางดา้นอาหาร มีเรือบริการพายมาขายตามขา้งทาง ทางดา้นการเงิน มี
ธนาคาร กรุงไทย และ ธนาคารอยธุยาบริการทางดา้นการเงินสาํหรับการแลกเปล่ียนเงินตราและการ
ตรวจสอบอตัราการแลกเปล่ียน 
 ตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง  
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2558) ตลาดนํ้ าบางนํ้ าผึ้ง ท่ีตาํบลบางนํ้ าผึ้ง อาํเภอพระ
ประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตาํบลบางนํ้ าผึ้งและชาวบา้นในชุมชน ได้
ร่วมใจร้ือฟ้ืนภาพชีวิตให้กลับคืนมา ด้วยการสร้างตลาดนํ้ าข้ึนมาใหม่ เพื่อใช้เป็นสถานท่ีขาย
ผลผลิตของชุมชนและตาํบลใกลเ้คียงภายในตลาดนํ้ ามีของกินมากมาย อาหารข้ึนช่ือประจาํถ่ินเช่น
ขนมครกหอยทอด ปลาตะเพียนตม้เค็ม แกงบอน ทอดมนัปลากราย และอ่ืนๆ อีกมากมาย มีตน้ไม้
นานาพนัธ์ุ ปลาสวยงามหลากชนิด และผกัผลไมส้ดจากสวนในราคาย่อมเยา เช่น มะพร้าวอ่อน 
มะม่วงนํ้ าดอกไม ้ผกัพื้นบา้น ฯลฯ กิจกรรมต่างๆ เช่น การเช่าเรือพายล่องไปตามคลอง เพื่อชมวิถี
ชีวิตชาวบา้นริมคลอง หรือการเช่าจกัรยานถีบในเขตพื้นท่ีสีเขียวรูปกระเพาะหมูยา่นพระประแดง 
เพื่อชมวิถีชีวิตชาวสวนและช่ืนชมธรรมชาติอันสวยงาม ด้านหลังตลาดมีสวนพฤกษาให้
นกัท่องเท่ียวเขา้ไปพกัผอ่น และมีการแสดงดนตรีในสวนดว้ย   
 ตลาดนํ้าตล่ิงชนั   
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2558) ตลาดนํ้ าตล่ิงชนัตั้งอยูท่ี่แขวงคลองชกัพระ เขต
ตล่ิงชนั กรุงเทพฯสังเกตไดง่้ายโดยตลาดจะตั้งอยู่บริเวณหนา้สํานกังานเขตตล่ิงชนั  เป็นตลาดก่ึง
ชนบทผสมผสานระหว่างชีวิตริมนํ้ ากับธรรมชาติ  สามารถมาเท่ียวชมพกัผ่อนได้ตั้ งแต่เวลา
ประมาณเจ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงเยน็เฉพาะวนัเสาร์และอาทิตย ์หรือวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ท่ีตรงกบัวนั
ศุกร์หรือวนัจนัทร์เท่านั้น ตลาดนํ้ าตล่ิงชนัยงัมีช่ือท่ีรู้จกักนัดีวา่ “คลองชกัพระ” สินคา้ท่ีนาํมาขาย
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ท่ีน่ีมาจากชาวสวนในพื้นท่ีท่ีทาํผลผลิตจากสวนของตนเองมาขายนัน่เอง มีทั้งพนัธ์ุไม ้ผกัสด ผลไม ้
ปลา และอาหารต่างๆ สินค้าจะคล้ายท่ีวางขายตามตลาดสดทัว่ไปแต่ผลผลิตจะเปล่ียนไปตาม
ฤดูกาล แต่ส่ิงท่ีน่าสนใจ ตลาดนํ้ าท่ีน่ียงัคงวิถีชีวิตความเป็นชาวสวนริมคลองพ่อคา้แม่คา้ พายเรือ
ขายอาหาร ผกัผลไมต่้างๆ ทั้งบนโป๊ะและในคลอง เช่น ก๋วยเต๋ียว ขนมไทยท่ีหาทานไดย้าก ผลไม้
ต่างๆ รวมถึงงานหัตถกรรมฝีมือดีจากภูมิปัญญาชาวบา้น รวมถึงของดีฝ่ังธนให้นักท่องเท่ียวได้
เลือกซ้ือ เลือกชิม และเก็บเป็นภาพความประทบัใจ เป็นความพิเศษมากกวา่ตลาดท่ีตั้งอยูบ่นบกริม
คลองหนา้สาํนกังานเขตตล่ิงชนันอกจากน้ียงัมีกิจกรรมท่ีใหน้กัท่องเท่ียวเลือกมากมาย ท่ีเป็นจุดเด่น
ของท่ีน่ี เช่น การท่องเท่ียวทางนํ้ าโดยการนัง่เรือหางยาง สัมผสับรรยากาศและธรรมชาติของสอง
ฟากฝ่ังคลองตล่ิงชนันาํท่องเท่ียวไปตามตลาดนํ้ าใกลเ้คียงอยา่งตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม ตลาดนํ้ าวดั
บางสะพาน มีเพียงวนัละรอบเท่านั้น สาํหรับใครท่ีช่ืนชอบความสวยงามและหลงใหลในเสน่ห์ของ
ดอกกลว้ยไม ้ท่ีน่ีก็มีทวัร์กลว้ยไม ้ไหวพ้ระ ชมตลาด และโปรแกรมกุศล พาคุณไปทาํบุญวดัเกาะ
ไหวห้ลวงพ่อดาํท่ีมีความเก่าแก่ยาวนานกวา่ 312 ปี ไหวพ้ระพุทธรูปทรายสมยักรุงศรีอยุธยา และ
แวะให้อาหารปลาท่ีวดัปากนํ้ าฝ่ังใต้ ส่วนท่านท่ีรักสัตว์ ทางตลาดนํ้ าก็มีโปรแกรมทวัร์สวนงู
ธนบุรี  ต่ืนเตน้กบัการแสดงคนและงู มีร้านอาหารบรรยากาศดีรสชาติอร่อยให้บริการ ท่ีน่ีท่ีเดียวได้
สัมผสัทั้งบรรยากาศธรรมชาติและวิถีชีวิตริมนํ้ าแบบดั้งเดิมของไทย พร้อมอาหารอร่อย และช๊อป
ป้ิงสินคา้ไดถู้กตามใจคุณแน่นอน 
 ตลาดนํ้าส่ีภาค พทัยา  
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2558) ตลาดนํ้ า 4 ภาคพทัยา สถานท่ีท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ทางศิลปวฒันธรรมไทยแห่งใหม่กลางใจเมืองพทัยา ถือกาํเนิดข้ึนด้วยเจตนารมณ์ของ
ผูบ้ริหารเพื่อให้สถานท่ีแห่งน้ีเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์วฒันธรรมท่ีจาํลองวิถีชีวิต
ความเป็นอยูอ่ยา่งไทยท่ีเรียบง่าย เป็นแหล่งเรียนรู้วถีิพอเพียงดั้งเดิมท่ีผกูพนักบัสายนํ้ าตั้งแต่อดีตสืบ
ทอดมาจนถึงปัจจุบนั รวมถึงการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีมีเสน่ห์ท่ีน่าหลงใหลใน 4 ภาค ของ
ประเทศไทย ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และ ภาคใต ้ณ ท่ีน่ี ตลาดนํ้า 4 ภาค นกัท่องเท่ียว
ชาวไทยและชาวต่างชาติจะไดเ้พลิดเพลินไปกบัทศันียภาพอนังดงาม นัง่เรือพายชมวิถีชีวิตริม 2 ฝ่ัง
นํ้ า ตระการตากบัร้านคา้เรือนไทยไมส้ักทั้งหลงัท่ีสร้างสรรค์ข้ึนตามเอกลกัษณ์ของเรือนไทยภาค
ต่างๆ พร้อมลานกิจกรรมการแสดงทางวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ินสําหรับสินคา้ทั้ง 4 ภาคจะ
แตกต่างกนัออกไปตามวถีิชีวิตแต่ละภาค โดยภาคเหนือจะเป็นสินคา้งานไมแ้กะสลกั เคร่ืองเงิน ผา้
พื้นเมืองลวดลายงดงามวิจิตร ผา้ไหม และร่มกระดาษ สําหรับสินคา้ภาคกลาง ไดแ้ก่ เฟอร์นิเจอร์
หวาย เคร่ืองประดบั กระเป๋าสาน ภาคอีสานโดดเด่นในกลุ่มสินคา้ผา้ไหมหมดัหม่ี ผา้ไหมแพรวา 
เทียนหอม หมอนอิง และภาคใตสิ้นคา้เล่ืองช่ือไดแ้ก่ ผลิตภณัฑจ์ากมะพร้าว ผา้บาติค เรือไมจ้าํลอง 
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 ปณิธานความตั้งใจเพื่อให้ตลาดนํ้ า 4 ภาคแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเรียนรู้วิถีชีวิต
พอเพียงท่ีสัมผสัได ้รวมถึงเป็นจุดศูนยร์วมของวฒันธรรมความเป็นอยู่อยา่งครอบคลุมในทุกเร่ือง 
ไม่วา่จะเป็นชีวติความเป็นอยู ่การกิน การแสดง การคา้ขาย รวมทั้งงานหตัถกรรมต่างๆ ท่ีลว้นบอก
เล่าเร่ืองราว ความเป็นมา ความเจริญรุ่งเรือง และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษท่ีสมควรไดรั้บการดูแล 
และคุณค่าแก่การอนุรักษใ์หค้งอยูต่ราบนานเท่านานโครงการตลาดนํ้ า 4 ภาค เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
บึงนํ้ าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคตะวนัออกแห่งเดียวท่ีจะคงไวซ่ึ้งวิถีชีวิตคนไทยท่ียึดแนวพระราชดาํริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัเมืองพทัยา รวมถึงสร้างทศันคติ
ความประทบัใจกบัผูม้าเยอืน 
 ตลาดนํ้าหวัหินสามพนันาม  
 ตลาดนํ้ าหัวหินสามพนันาม เป็นตลาดนํ้ าในบรรยากาศรัตนโกสินทร์ยอ้นยุคสมยั
รัชกาลท่ี 6 ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลห์วัหิน ท่ีเนน้โทนสีขาวและแดง คลา้ยๆ สถานีรถไฟหวั
หิน ตั้งอยูบ่นเน้ือท่ีกวา่ 100 ไร่ มีร้านคา้ทั้งหมด 193 ร้าน และเรือขายสินคา้ 40 ลาํ อีกทั้งตลาดยงัถูก
โอบลอ้มไปดว้ยขุนเขาและติดแหล่งนํ้ าธรรมชาติอยา่ง "ลาํห้วยสามพนันาม" จึงทาํให้มีบรรยากาศ
เย็นสบาย ร่มร่ืน เป็นธรรมชาติในแบบท่ีไม่ตอ้งปรุงแต่งมากนัก แถมยงัมีการแสดง โชวแ์สง สี 
เสียง อนัตระการตาให้ชมทุกวนั ทั้งน้ี ตลาดนํ้ าหัวหินสามพนันาม ตั้งอยู่เลขท่ี 88/8 หมู่ 13 ถนน
หนองหอยทบัใต ้ตาํบลทบัใต ้อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เปิดให้บริการเขา้เยี่ยมชมฟรี
ทุกวนั วนัธรรมดา เปิดเวลา 09.00-20.00 น. ส่วนวนัเสาร์-อาทิตย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์เปิดเวลา 
09.00-21.00 น. 
 ตลาดนํ้าลาํพญา  
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2558) ตั้งอยูบ่ริเวณหนา้วดัลาํพญา ริมแม่นํ้ านครชยัศรี
(ท่าจีน) ลาํพระยา เดิมเป็นช่ือของหมู่บ้าน ในสมยัท่ียงัเป็นอาํเภอบางปลา มณฑลนครชัยศรี มี
ประวติัเล่าวา่ในสมยัรัชกาลท่ี 5 พระยากรมท่าขดุคลองบริเวณทา้ยตลาดในปัจจุบนัเพื่อการจบัจองท่ี
นา  ชุมชนชาวบ้านสองกลุ่ม คือ ชาวมอญอพยพมาจากสามโคกในปลายสมยัรัชกาลท่ี 3 ตั้ ง
บา้นเรือนอยู่ทางฝ่ังตะวนัตกของแม่นํ้ าทาํอาชีพการเกษตร  และชาวจีนซ่ึงตั้งบา้นเรือนอยู่ทางฝ่ัง
ตะวนัออกของแม่นํ้าทาํการคา้ขาย  บริเวณน้ีจึงกลายเป็นตลาดริมนํ้ าวดัน้ีถือกาํเนิดราวปี พ.ศ. 2400 
อยู่คู่ ชุมชนแห่งน้ีนานนับ 100 ปี ได้รับการบูรณะและพฒันาให้สวยงาม สงบร่มเย็น เป็นท่ี
ประดิษฐานของหลวงพอ่มงคลมาลานิมิต พระพุทธรูปปางมารวิชยั สร้างดว้ยศิลาแลง พอกปูนและ
ปิดทองทบั มีงานนมสัการในวนัแรม 14 คํ่า เดือน 4 ถึงวนัข้ึน 1 คํ่า เดือน 5 รวม 3 วนัตลาดนํ้ าวดัลาํ
พญาแห่งน้ีริเร่ิมโดย สภาวฒันธรรมตําบลลําพญา ร่วมกับว ัดลําพญา เป็นแหล่งรวมพืชผ ัก
ผลไม ้ ผลิตผลทางการเกษตร เช่น เคร่ืองจกัสาน ผา้ทอ ผา้ยอ้ม และอาหารราคาถูก มีอาหารไทย
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จาํหน่าย อาทิ ก๋วยเต๋ียวเรือ ขนมหวาน ขนมเปียะ ห่อหมก ผกั และผลไม ้บริเวณหนา้วดัมีปลานานา
ชนิด เช่น ปลาสวาย ปลากระแห ปลาแรด ปลาเทโพ  นอกจากน้ีทางวดัมีบริการจกัรยานนํ้ า เรือล่อง
แม่นํ้ าท่าจีนโดยมีเรือบริการหลายประเภทดงัน้ี-เรือแจวโบราณ ล่องลาํนํ้ าท่าจีนออกจากหน้าวดัลาํ
พญาไปนมสัการศาลเจา้แม่ทบัทิมซ่ึงเป็นศาลศกัด์ิสิทธ์ิประจาํตาํบลลาํพญาใชเ้วลาประมาณ30นาที  
-เรือลาก  ล่องแม่นํ้ าท่าจีนไป-กลบั ออกจากหนา้วดัลาํพญาไปวดัสุขวฒันาราม ท่ีบริเวณหนา้วดัลาํ
พญามีวงัปลาชุกชุมสามารถให้อาหารปลาได ้เรือกระแชง   ออกจากหน้าวดัลาํพญาไปวดับางพระ 
(วดัหลวงพ่อเป่ิน) ใช้เวลาประมาณ 2ชั่วโมงคร่ึงตลาดนํ้ าแห่งน้ีมีเฉพาะวนัเสาร์-อาทิตย์และ
วนัหยดุราชการ ตั้งแต่เวลาประมาณ 06.00-17.00 น. 
 ตลาดนํ้าคลองแห  
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2558) ตลาดนํ้ าคลองแห เป็นตลาดนํ้ าท่ีสร้างข้ึนโดย
เจตนารมณ์ของอดีตผูใ้หญ่บา้นในสมยันั้น ตลาดนํ้ าคลองแห ทุกวนัน้ีไดมี้การปรับปรุงและพฒันา
ไปอยา่งมากเน่ืองจากมีนกัท่องเท่ียวมาเยอืนแบบไม่ขาดสาย หากไดผ้า่นไปแถวนั้นอาจจะเห็นไดว้า่
รถราเยอะแยะไปหมด ไม่วา่จะเป็นรถทวัร์ท่ีพานกัท่องเท่ียวมาเท่ียว รถเก๋งคนังาม เดินทางมาเท่ียว
อย่างต่อเน่ือง เพราะถนนเส้นตลาดนํ้ าคลองแห น่ีเป็นเส้นทางท่ีเราจะต้องมุ่งหน้าเข้าตวัเมือง
หาดใหญ่ ท่ีตลาดคลองแห มีอาหารและของขายให้เลือกสรรมากมาย ไม่ใช่แต่พ่อคา้แม่คา้ท่ีนัง่ขาย
ของบนเรืออยา่งเดียว ท่ีตลาดนํ้าคลองแหก็มีตลาดบนบกเหมือนกนั กวา้งขวางเดินสบายและจอดรถ
ง่ายอีกดว้ย แต่นัน่เองจุดขายของตลาดนํ้ าคลองแห แห่งน้ีก็ยงัเป็นการขายแบบเรือแบบฉบบัตลาด
นํ้ าอยูดี่ตลาดนํ้ าคลองแห ท่ีอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา แตกต่างจากตลาดนํ้ าอมัพวา หรือตลาด
นํ้ าดาํเนินสะดวก ตรงท่ีพ่อค้าแม่ขายโพกหัวแบบมุสลิม เพราะชาวบา้นในพื้นท่ีนับถือศาสนา
อิสลาม แต่สามารถอาศยัอยูร่วมกบัชาวไทยพุทธอยา่งสงบสุข นอกจากน้ียงัแตกต่างจากท่ีอ่ืนๆ ก็คือ
ทางการบริหารตลาดนํ้าคลองแหนั้น ไดร้ณรงคใ์ห้ใชภ้าชนะใส่อาหารจาํพวก กะลา กระบอกไม่ไผ ่
หมอ้ดินเผา ท่ีไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อม แบบกระดาษห่อมากกว่าโฟมหรือพลาสติก  อีกทั้งยงัมี
อาหารคาวหวาน และอาหารพื้นบา้น เช่น เตา้คัว่ ขา้วยาํปักษใ์ต ้ขนมจีน ฯลฯ ส่วนขนมก็เช่น ขนม
มด ขนมดว้ง ขนมโค ขนมไทยแทบทุกชนิด และขนมพื้นบา้นภาคใต ้หรือ แมแ้ต่อาหารพื้นบา้น
ภาคใตบ้างอย่างก็ยงัสามารถหาทานกนัได้ท่ีน่ี ตลาดนํ้ าคลองแห แห่งน้ีจะมีเฉพาะวนัศุกร์ เสาร์ 
อาทิตย ์ หรือไม่ก็เปิดในช่วงเทศกาลท่ีสําคญัอยา่ง วนัสงกรานต์ เพราะสงกรานต์หาดใหญ่นั้นคน
มาเลเซีย ประเทศเพื่อนบา้นของเราค่อนขา้งให้ความสนใจมาก จะเห็นไดว้า่มีชาวมาเลเซียเดินทาง
มาเล่นนํ้าสงกรานตท่ี์หาดใหญ่ ในแต่ละปีกนัเป็นจาํนวนมาก 
 
 

DPU



19 

 ตลาดนํ้าบางคลา้  
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2558) ตลาดนํ้ าบางคลา้ ตลาดนํ้ าท่ีมีช่ือเสียงของอาํเภอ
บางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีลกัษณะเป็นโป๊ะท่ียื่นลงสู่แม่นํ้ า บางปะกงและมีการคา้ขายสินคา้ทาง
เรือโดยส่วนมาก โดยมีการจดัจาํหน่ายสินคา้อย่างหลากหลาย ทั้งยงัเป็น สินคา้ท่ีผสมผสานความ
เป็นไทยในอดีตกบัปัจจุบนัไดอ้ยา่งลงตวั ไม่วา่จะเป็นหีบห่อของ อาหารท่ีทาํจากใบตอง ภาชนะใส่
เคร่ืองด่ืมทาํจากดินป้ันเป็นตน้ มีอาหารใหเ้ลือกครบคาวหวาน เช่น ส้มตาํ หมูสะเต๊ะ ห่อหมก กุง้เผา 
ปลาเผา ปลาหมึกย่าง ขนมจาก กะหร่ีป๊ับ และขนมไทย ตลาดนํ้ าบางคลา้ จดัตั้งข้ึนภายใตน้โยบาย
การส่งเสริมการท่องเท่ียวของคณะผูบ้ริหารเพื่อเป็นการกระตุน้ เศรษฐกิจ ของอาํเภอบางคลา้โดย
ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ซ่ึงทางเทศบาล ตาํบลบางคล้าได้
เตรียมการรองรับตลาดนํ้ าบางคลา้โดยจดัมีการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน เช่นบริการนวดเพื่อ
สุขภาพ การทาํอาหารและทาํขนมการประดิษฐ์ของท่ีระลึก เป็นตน้ ซ่ึงสามารถนาํไปใช้ประกอบ 
อาชีพจริงและ สร้างรายไดจ้ริงตลาดนํ้ าบางคลา้ ยงัมีความพิเศษในเร่ืองทศันียภาพท่ีสวยงามริมฝ่ัง
แม่นํ้าบางปะกง ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์เป็น ป่าชายเลนท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติอยูม่ากมายไม่วา่จะ
เป็นกุง้ ปลา พนัธ์ุไมต่้าง ๆ หรือแมแ้ต่วิถีชีวิตของชาวบา้น ริมฝ่ังแม่นํ้ าท่ีมีการดกัลอบปลาหรือพาย
เรือจบัปลา จบักุง้ เป็นตน้ 
 ตลาดนํ้าท่าคา  
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2558)  จงัหวดัสมุทรสงครามเป็นจงัหวดัเล็กๆท่ีผูค้น
ผูกพนักบัแม่นํ้ าและลาํคลองท่ีมีอยู่มากมายมานานตั้งแต่อดีตจนปัจจุบนั วิถีชีวิตส่วนใหญ่ของ
ชาวบา้นจะสวนผลไม ้ทาํให้เกิดการสัญจรไปมาหาสู่กนั แลกเปล่ียน ซ้ือขาย ทั้งในชุมชน และ
ใกลเ้คียง แมว้่าการสัญจรทางบกจะสะดวกมากในทุกวนัน้ี แต่ส่ิงหน่ึงท่ียงัคงสะทอ้นภาพของวิถี
ชีวติของชุมชนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ชดัเจนก็คือ "ตลาดนํ้า "นัน่เอง 
 ตลาดนํ้ าท่าคา ตั้งอยูท่ี่ตาํบลท่าคา เป็นตลาดนดัทางนํ้ าท่ียงัคงความเป็นธรรมชาติของ
วิถีชีวิตชาวบา้นซ่ึงมีอาชีพทาํสวนปลูกพืชชนิดต่างๆ ชาวบ้านจะพายเรือนาํผลผลิต พืชผกัและ
ผลไม้จากสวน เช่น พริก หอม กระเทียม นํ้ าตาลมะพร้าว ฝร่ัง มะพร้าว ชมพู่ ส้มโอมาขาย-
แลกเปล่ียนกนั นบัเป็นอีกแห่งท่ียงัคงภาพของความมีชีวิตชีวาของชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี แมว้่าทาง
ตลาดจะรักษาบรรยากาศตลาดนํ้ าแบบดั้งเดิมไวแ้ต่บริเวณท่ีติดตลาดน้ีก็มีการอาํนวยความสะดวก
แก่นกัท่องเท่ียวดว้ยทางเดินปูนติดริมนํ้ าและสะพานขา้มคลอง ซ่ึงทาํให้นกัท่องเท่ียวสามารถเดิน
สัมผสัตลาดนํ้าไดส้ะดวกทัว่ถึงและหากตอ้งการสั่งอาหารในเรือก็สามารถสั่งไดจ้ากริมฝ่ัง หรือหาก
จะเท่ียวชมสวนก็มีเรือใหบ้ริการ ดา้นหนา้ทางเขา้ตลาดจดัเป็นศูนยต์อ้นรับนกัท่องเท่ียว มีการสาธิต
การเค่ียวตาล หยอดตาล ใหช้ม 
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 ตลาดนํ้าวดัตะเคียน   
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2558) ตลาดนํ้ าวดัตะเคียน จงัหวดันนทบุรีนั้น ในอดีต
เต็มไปดว้ยคลองเล็กคลองนอ้ยมากมายให้คนไดส้ัญจรทางนํ้ ากนัโดยสะดวก แต่ในปัจจุบนั คลอง
จาํนวนมากถูกถม ทาํเป็นถนนหนทางไปจนเกือบหมดแลว้ คงเหลืออยูไ่ม่มากนกั และหน่ึงในคลอง
ท่ียงัคงเหลือและคงความคึกคกัมาถึงปัจจุบนัก็คือ คลองบริเวณวงัตะเคียน ต. บางคูเวยีง อ.บางกรวย 
 ตลาดนํ้ าวดัตะเคียนแห่งน้ีถูกเปิดอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2552 โดย
หลวงปู่ แยม้ ไดม้าทาํพิธีเปิดพร้อมไดพ้รมนํ้ ามนต์ให้กบัพ่อคา้ แม่คา้ ท่ีเตรียมตวัมาพายเรือคา้ขาย 
ดว้ยแนวคิดท่ีตอ้งการพลิกฟ้ืนวถีิชีวติของคนในอดีตใหก้บัคนรุ่นใหม่ไดส้ัมผสั และ ท่านตอ้งการท่ี
จะใชพ้ื้นท่ีบริเวณลาํคลองแห่งน้ีให้เป็นประโยชน์กบัชาวบา้นให้สามารถทาํมาหากินไดโ้ดยท่ีไม่มี
ค่าใชจ่้าย ทั้งน้ี การทาํเช่นน้ีก็ถือเป็นการตอบแทนใหก้บัชาวบา้นเหล่าน้ีดว้ยเช่นกนั เพราะวดัแห่งน้ี
อยูม่าไดก้็เน่ืองจากชาวบา้นในละแวกน้ี ท่ีมาทาํบุญ บริจาคทาน อยูเ่ป็นประจาํ 
 ภายในตลาดนํ้ า มีสินค้ามากมายให้เลือกซ้ือหารับประทานบนฝ่ัง ตั้ งแต่ผกั ผลไม ้
มะพร้าวเผา ลูกชุบ ขนมไทย เป็นตน้ ส่วนท่ีพายมาขายก็มีเช่นกนั เช่น เรือผลไมต้ามฤดูกาล เป็ด
พะโล ้ก๋วยเต๋ียวเรือ เคร่ืองด่ืมนํ้ าสมุนไพร หลงัจากทานอาหารกนัอ่ิมเรียบร้อยแลว้ ในตลาดนํ้ าก็มี
กิจกรรมท่ีน่าสนใจให้ทาํกนัอีกหลายอยา่ง เช่น การถีบจกัรยานนํ้ า , การล่องเรือชมทศันียภาพสอง
ฝ่ังคลองบางคูเวียง และ คลองบางราวนก ชมวิถีชีวิตของชาวบา้นริมคลองท่ียงัรักษาบา้นเรือนไทย
โบราณ ซ่ึงเต็มไปด้วยสีสันของธรรมชาติ และร่องรอยอารยธรรม ศิลปกรรมสําหรับผูท่ี้สนใจ
เดินทางไปสัมผสัวถีิชีวิตริมนํ้ าแบบในอดีต ตลาดนํ้ าแห่งน้ีจะเปิดให้บริการทุกวนัตั้งแต่เวลา 9.00 - 
17.00 น. 
 ตลาดนํ้าบางคูเวยีง  
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2558) ตลาดนํ้ าบางคูเวียง ตั้งอยูร่ะหวา่งวดัสองวดันั้น
คือ วดัโบสถบ์น กบัวดัโพธ์ิเอน อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ไม่ใกลไ้ม่ไกลกรุงเทพฯ ทั้งน้ี เม่ือ
ประมาณ 10 ปีท่ีแลว้  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเยี่ยมตลาดนํ้ าบาง
คูเวยีง สร้างความปลาบปล้ืมและปีติยินดีแก่พ่อคา้แม่คา้ และชาวบา้นในละแวกน้ีเป็นอยา่งยิ่งตลาด
นํ้าบางคูเวยีง มีช่วงเชา้ระหวา่งเวลา 06.00 - 08.00 น. แมว้า่ตลาดแห่งน้ีจะมีขนาดไม่ใหญ่เท่าตลาด
แห่งอ่ืน ๆ ผกัผลไมท่ี้เอามาขายชาวบา้นเป็นคนปลูก ดงันั้น ของท่ีมาขายจึงนบัไดว้า่ สะอาด และมี
ราคาถูก นอกจากน้ียงัมีการขายอาหารและสินคา้อ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นต่อชีวติประจาํวนัอีกดว้ยนอกจากได้
หาซ้ือผกัผลไมส้ด ๆ และอาหารคาวหวานท่ีมีรสชาติถูกปากกลบัไปรับประทานท่ีบา้นแลว้ หาก
ใครท่ีสนใจทาํบุญยามเช้า สร้างความเป็นสิริมงคลให้กบัชีวิต ทุกเช้าจะมีพระภิกษุจากวดับริเวณ
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ใกลเ้คียงจะออกบิณฑบาตโดยใชเ้รือลาํเล็ก ๆ เป็นพาหนะ นบัเป็นภาพวิถีชีวิตแบบไทยโบราณท่ี
นบัวนัจะหาดูไดย้าก 

 
2.2 ประวตัิความเป็นมาของตลาดน า้ไทรน้อย และสถานทีบ่ริเวณใกล้เคียง 

1. ประวติัความเป็นมาตลาดนํ้าไทรนอ้ย 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2558) จงัหวดันนทบุรีมีตลาดนํ้ าท่ีน่าสนใจอยู่หลาย

แห่งดว้ยกนั และหน่ึงในตลาดนํ้าเหล่าน้ีก็คือ “ตลาดนํ้าไทรนอ้ย” ตลาดนํ้ าแห่งน้ีตั้งอยูริ่มคลองพระ
พิมลราชา ท่ีวดัไทรใหญ่ ตาํบลขุนศรี อาํเภอไทรน้อย เป็นแพอาหาร ซ่ึงเป็นศูนยร์วมของอาหาร
นานาชนิด ทั้งผกัปลอดสารพิษ ผลไม ้หลายชนิดและอาหารคาวหวาน ท่ีชาวบา้นนาํมาจาํหน่ายริม
ฝ่ังคลอง เช่น นํ้ ามะพร้าวหอมหวาน เยน็ช่ืนใจ,  เฉาก๊วย ท่ีมีทุกแบบ ทั้งเฉาก๊วยโบราณ เฉาก๊วย
กาํแพงเพชร เฉาก๊วยดอนเมือง , เกาลดักล่ินหอม ท่ีคัว่ให้ดูกนัแบบกสดๆร้อนๆ , เป็ดพะโล ้เจา้เก่า 
รสเด็ด ท่ีเป็นท่ีเล่ืองช่ือ เป็นตน้  อาหารเหล่าน้ีลว้นแต่มีรสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลกัอนามยัและ
ราคาไม่แพง สามารถเลือกซ้ือเลือกหากนัได้ตามใจชอบ พอทานอาหารและซ้ือของฝากกนัเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ ก็สามารถชมทศันียภาพและวิถีชีวิตของชาวนนทบุรี ท่ีอาศยัอยูต่ามริมฝ่ังคลอง โดย
ยงัคงสภาพความเป็นธรรมชาติและความเป็นไทยอยู่ นอกจากน้ี หากใครชมบริเวณตลาดจนครบ
แลว้ ในบริเวณตลาดยงัมีรถยนตบ์ริการนาํชมสวนเกษตรท่องเท่ียว ชมไมด้อก ไมป้ระดบั เช่น บอน
สี กล้วยไม ้หรือชมสวนผลไมท้างการเกษตร เช่น มะม่วง ทุเรียน ไดอี้กดว้ย เรียกไดว้่า สามารถ
สัมผสักบัธรรมชาติกนัได้อย่างแทจ้ริงเลยทีเดียว หากใครสนใจเดินทางมาสัมผสักบับรรยากาศ
ความเป็นไทยริมคลองแบบน้ี สามารถมาไดใ้นวนัเสาร์-อาทิตย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตั้งแต่เวลา 
06.00-16.00 น.  

กรมการท่องเท่ียว (2557) ตลาดนํ้ าไทรน้อยเร่ิมเปิดดาํเนินกิจกรรมท่ีบริเวณริมเข่ือน
หนา้เทศบาลตาํบลไทรนอ้ย โดยกรกฎาคม 2545 โดยวดัไทรใหญ่สร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ.2410มีอาณาเขต 
จาํนวน 20 ไร่ เดิมช่ือวดัมหานิโครธาราม ซ่ึงแปลวา่ “ไทร” ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็น “วดัไทรใหญ่” เม่ือ
พ.ศ.2498 ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมเร่ืองพระเจา้สิบชาติ ปูชนียวตัถุท่ีสําคญัของวดัคือ “หลวง
พ่อทองคาํ” ซ่ึงเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวบา้นและประชาชนทัว่ไป อาชีพหลกัของชาวตลาดนํ้ า
ไทรน้อย คือการทาํนา ทาํสวน ปลูกผกั ผลไม้ โดยเกษตรกรไทรน้อยได้มีการรวมกลุ่มเพื่อนํา
ผลผลิตทางการเกษตรมาจาํหน่ายท่ีตลาดนํ้าไทรนอ้ยแห่งน้ี 
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1.1  ท่ีตั้ง  วดัไทรใหญ่ ตาํบลไทรนอ้ย อาํเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี 
 

 
      
ภาพที ่2.1  แผนท่ีตั้ง ตลาดนํ้ าไทรนอ้ย 
 

 
     
ภาพที ่2.2  เส้นทางนาํเท่ียวตลาดนํ้าไทรนอ้ย 
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1.2  สถานท่ีองเท่ียวใกลเ้คียง 
วดัไทรใหญ่  ศาลเจา้พ่อจุย้ สวนไทรนอ้ย ศาลเจา้แม่ทองคาํ สวนกลว้ยไม ้วดัคลองขุน

ศรี สวนเฟ่ืองฟ้าวดัสโมสร วดัคลองขวาง  ถนนไมด้อกไมป้ระดบั หมู่บา้นบอนสีเฉลิมพระเกียรติ  
วดัเสนีวงศ ์สวนสุขภาพ 60 ปี 

1.3  กิจกรรมและการบริการดา้นการท่องเท่ียวของชุมชน 
ทรัพยากรการท่องเท่ียวภายในชุมชน ประกอบ ดว้ย โบราณสถานและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ี

สําคญัคือ หลวงพ่อทองคาํ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ตกับาตรดอกไม ้ประเพณีตกับาตรกลางนํ้ า 
ประเพณีการทาํขวญัขา้ว ประเพณีลอยกระทง ประเพณีทาํบุญกลางแจง้ การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

1.4  กิจกรรมการท่องเท่ียวภายในชุมชน 
การทาํบุญไหวพ้ระทองคาํท่ีวดัไทรใหญ่ศึกษาพืชพรรณธรรมชาติศึกษาศิลปวฒันธรรม 

ประเพณีเก่าแก่ท่ีสืบทอดกนัมานานเพลิดเพลินกบัธรรมชาติโดย“รถกระแทะ”เท่ียวชมสวนเกษตร
ต่างๆของอาํเภอไทนอ้ยเพลิดเพลินกบัอาหารนานาชนิดท่ีหารับประทานไดย้ากจบัจ่ายใชส้อยเลือก
ซ้ือสินคา้จากชาวบา้นและเกษตรกรโดยตรง 

1.5  การบริการดา้นการท่องเท่ียวของชุมชน 
มีรถกระแทะท่ีใชใ้นการเกษตรพานกัท่องเท่ียวเยี่ยมชมสวนเกษตรต่างๆในอาํเภอไทร

น้อยโดยมีเจา้ของสวนให้บริการตอ้นรับและดูแลนักท่องเท่ียวด้วยตนเองเอกลักษณ์ของชุมชน  
ชุมชนตลาดนํ้าไทรนอ้ย มีทศันียภาพและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งวถีิชีวิตของชาวนนทบุรีท่ีอาศยัอยูต่าม
ริมฝ่ังคลองท่ียงัคงสภาพความเป็นธรรมชาติและความเป็นไทยอยู ่ ระบบสาธารณูปโภค /ส่ิงอาํนวย
ความสะดวกภายในชุมชน ไดแ้ก่ ป้ายบอกทาง ถนนลาดยาง  ลานจอดรถกวา้งขวางไม่เสียค่าบริการ
,ศูนยป์ระชาสัมพนัธ์ดูแลและรับฟังความคิดเห็นจากนกัท่องเท่ียว ระบบการรักษาความปลอดภยั
บริเวณลานจอดรถ ร้านอาหารและสินคา้นานาชนิด 

1.6  การจดัการท่องเท่ียวของชุมชน 
1) รูปแบบการบริหารจดัการการจดัการท่องเท่ียวของชุมชนตลาดนํ้ าไทรน้อย

ดาํเนินการโดยคณะกรรมการประชาคมตลาดนํ้าไทรนอ้ยร่วมกนับริหารงานและรับผิดชอบงานเป็น
ส่วนๆ เช่น งานจดัเก็บและบริหารรายได ้งานจราจร งานพฒันา และอ่ืนๆ โดยสมาชิกมีส่วนร่วม
ดาํเนินงานและร่วมแสดงความคิดเห็นการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวและการใช้ประโยชน์
ชุมชนตลาดนํ้าไทรนอ้ย มุ่งเนน้การรักษาขนบธรรมเนียม วฒันธรรม และประเพณีท่ีสืบทอดกนัมา
ชา้นานการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวนนทบุรี 
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2) ลักษณะนักท่องเท่ียว  นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ีและบริเวณ
ใกลเ้คียง นิยมมากนัเป็นครอบครัว และเป็นกลุ่ม ทั้งกลุ่มวยัรุ่น และ ผูสู้งวยั รวมทั้งกลุ่มนกัเรียน 
นกัศึกษาท่ีสนใจศึกษาเร่ืองเกษตรกรรมพื้นบา้นและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

การดาํเนินงานดา้นเครือข่ายการท่องเท่ียวของชุมชนเครือข่ายท่องเท่ียวภายในชุมชน   
ศูนยบ์ริการท่องเท่ียวอาํเภอไทรนอ้ยนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวตลาดนํ้ าไทรนอ้ยและยินดีเป็นเครือข่าย
ร่วมประชาสัมพนัธ์โดยยินดีรับฝากขอ้ความประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับตลาดนํ้ าไทรน้อยผ่านทาง
เวบ็ไซต ์www.chaiyaprukthailand.comการเช่ือมโยงเครือข่ายท่องเท่ียวระหวา่งชุมชน ร่วมประชุม
ปรึกษาหารือกบัองค์กรชุมชนต่างอาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอปากเกร็ดและอาํเภอบางกรวย แนวทางการ
พฒันาการท่องเท่ียวของชุมชน ตั้งคณะทาํงานเพื่อพฒันา ระดมความคิดเห็น ร่วมกนัวางแผนและ
ดาํเนินงานเก่ียวกบัการพฒันาชุมชนตลาดนํ้าไทรนอ้ยในทุกๆ ดา้น 

2.  การสาํรวจสถานท่ีท่องเท่ียวในอาํเภอไทรนอ้ย  
แหล่งท่องเท่ียวภายในชุมชน  
1. แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร   เช่น สวนไมผ้ล สวนเกษตรผสมผสาน, สวนไมด้อกไม้

ประดบั 
2.  แหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ เช่น ทศันียภาพริมสองฝ่ังคลองพระพิมลราชา,คลอง

ทววีฒันา 
3.  แหล่งท่องเท่ียวทางด้านศาสนสถานเช่น วดัไทรใหญ่, วดัยอดพระพิมล, วดัคลอง

ขวาง, วดัเสนีวงศ ์
อุโบสถปูนป้ัน วดัคลองขวาง  ต. คลองขวาง  อ.ไทรนอ้ย นนทบุรี สถานท่ีตั้ง วดัคลอง

ขวาง ตั้งอยูเ่ลขท่ี10 บา้นคลองขวาง ม 6 ต คลองขวาง อ ไทรนอ้ย นนทบุรี ตั้งวดัเม่ือ พ.ศ. 2434 เดิม
ช่ือ “วดัราษฎร์ศรัทธาธรรม” เขตละหาร บางบวัทองในอดีตเป็นป่า ไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมา 
เจา้อาวาส พระครูโสภิตธรรมวสุิทธ์ิ อสุํธมฺโม วิสุทธ์ิ อ่องลออ อุปสมบทเม่ือ 5 มิ ย. 2530  วดัคลอง
ขวาง   มีอุโบสถศิลปะปูนป้ันดว้ยมือแห่งเดียวในประเทศไทย มีความกวา้ง โดยรอบ 13 เมตร ยก
ฐานสูงเทคอนกรีตตลอดแนว ตวัอุโบสถมีลกัษณะ ทรงไทยมีเสาหาม สร้างดว้ย คอนกรีตเสริม
เหล็ก หลงัคามุงดว้ยกระเบ้ือง เคลือบกาบกลว้ย หนา้บนัช่อฟ้าใบระกา หางหงส์ คนัทวย  ภายนอก
ตกแต่ง ดว้ยลายปูนป้ันลายไทยทั้งหมด พื้นท่ีภายในปูหินแกรนิต บานประตูหนา้ต่าง แกะสลกัเป็น
ลวดลายกา้นขดมีความสวยงาม ฐานพระประธานตกแต่ง ดว้ยลายปูนป้ันลายไทย ประดบัดว้ยเบญจ
รงคท์ั้งหมด ภายในอุโบสถเขียน เป็นจิตรกรรมฝาผนงั เร่ืองราวของพระพุทธประวติัท่ีสวยงามมาก 

อุทยานการศึกษามหาชาติ วดัเสนีวงศ์  ต.หนองเพรางาย  วดัเสนีวงศ์ ตั้ งอยู่ท่ีตาํบล
หนองเพรางาม เป็นวดัท่ีร่มร่ืนไปด้วยหมู่แมกไมย้ืนตน้และสัตวน์ํ้ า แบบการสร้างวดัผสมผสาน
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ระหว่างไทย-มอญ-จีน ท่ีแปลกหาชมไดย้าก ชมอุทยานมหาชาติ(พระเวสสันดร) 15 กณัฑ์ และขอ
พรจากเจดีย ์ทรงรามญัมีช่ือว่า "เจดียส์มปรารถนา" ซ่ึงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ 
ถาวรวตัถุในดา้นพระพุทธศาสนาท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

1.  พระเจดียส์มปรารถนา สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2540 เป็นรูประฆงัคว ํ่าภายในพระองคพ์ระ
เจดียมี์พระพุทธรูปปรางอุม้บาตร พระสังกจัจาย รูปแบบไทยและรูปแบบจีน รอยพระบาทจาํลอง 2 
รอยคู่ เจดียส์ร้างเพื่อเป็นสถานท่ีบรรจุพระบรมสารริกธาตุ และเพื่อให้ประชาชนไดก้ราบไหวบู้ชา
และขอพรใหส้มปรารถนาดงัสมช่ือองคพ์ระเจดีย ์

2.  อุทยานแห่งชาติมหาชาติ เป็นอุทยานการศึกษามหาชาติ โดยปลุกตน้ไมน้านาชนิด 
อาทิเช่น ไมผ้ล ไมท้างพุทธศาสนา โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ไดป้รับพื้นท่ีเป็นแผนท่ีประเทศไทย มีพระพุทธปฎิมากร ขนาดหนา้ตกักวา้ง
ประมาร 5 เมตรประดิษฐานอยูด่า้นทิศเหนือ 

ส่วนท่ี 2 เป็นรูปป้ันของมหาเวสสันดรชาดก รวมเป็น 14 กณัฑ์ หรือ 14 ฐาน การป้ันใช้
ปูนป้ันมีโครงเหล็กลงสีตามตาํนานทุกประการ ซ่ึงถือว่าเป็นการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาได้
เด่นชดั 

ศาลเจา้พ่อจุย้ ตั้งอยู่ห่างจากตลาดนํ้ าไทรนอ้ยโดยให้เดินทางมาทางดา้นหลงัตลาดนํ้ า
แลว้ขา้มสะพานแขวนมาจะมองเห็นศาลเจา้พ่อจุย้ท่ีอยูใ่นซอยศาลเจา้ตาํบลคลองขวางเป็นท่ีเคารพ
สักการบูชาของประชาชนทัว่ไปและท่ีศาลเจา้แห่งน้ียงัไดรั้บรางวลั สุดยอดส้วม ปี 2550 อีกดว้ย 

วดัไทรใหญ่  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 65 บา้นไทรใหญ่ ถนนไทรนอ้ย – ตน้เชือกวดัไทรใหญ่สร้าง
เม่ือ พ.ศ. 2410 เดิมช่ือวดัมหานิโครธารามซ่ึงแปลวา่ “ไทร” ต่อมาไดเ้ปล่ียนนามเป็น“วดัไทรใหญ่ ” 
เป็นท่ีประดิษฐานหลวงพ่อทองคาํ พุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิสมยัอู่ทองปางมารวิชยัหล่อดว้ยโลหะหนา้ตกั
กวา้ง 1.69 เมตร ฝีมือช่างหลวง นอกจากน้ียงัมีพระมหากจัจายะนะ แม่โพสพ และรูปหล่อของพระ
ครูนนททิวาการ (ทิพย)์ อดีตเจา้อาวาส ฝาผนงัมีจิตรกรรมเร่ืองพระเจา้สิบชาติปัจจุบนัอยู่ระหว่าง
การสร้างพระอุโบสถหลงัใหม่ประชาชนสามารถมาทาํบุญไถ่ชีวติโคกระบือปล่อยนกปล่อยปลา ได ้

วดัยอดพิมลราชา ตั้งวดัเม่ือ พ.ศ.2459 เดิมช่ือ วดัสุคนธาราม ชาวบา้นเรียกวา่ วดัคลอง
ตนั บริเวณท่ีสร้างวดัน้ีเดิมเป็นป่า ต่อมาชาวบา้นไร่จงัหวดัสมุทรสาครไดม้าจบัจองท่ีดินและสร้าง
วดัข้ึน ไดรั้บการปรับปรุงสร้างเพิ่มเติมจนเจริญข้ึนมาตามลาํดบั ต่อมาไดเ้ปล่ียนเป็น วดัยอดพระ
พิมล ตามนามทอ้งท่ีตั้งวดัซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีโดยทัว่ไปนอกจากน้ียงัมีแปลงผกัปลอดสารพิษ,สวน
ผกั, ผลไม,้ ท่ีสาํคญัฟาร์มกลว้ยไมท่ี้ข้ึนช่ืออนัดบั 1 ของประเทศ 

จากการศึกษาขอ้มูลความเป็นมาของตลาดนํ้ าไทรน้อยทาํให้เราทราบถึงท่ีมาท่ีไปและ
วิวฒันาการ การบริหารจดัการของตลาดนํ้ าไทรน้อยซ่ึงสามารถนาํมาเป็นส่วนหน่ึงในการเรียนรู้
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และการพฒันาตลาดนํ้ าไทรน้อยให้ไปสู่การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน ทั้งน้ีทางผูว้ิจยัไดล้งพื้นท่ีสํารวจ 
สถานท่ีท่ีสามารถนาํมาสร้างกิจกรรมต่างๆทางการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ และสามารถจดัรูปแบบ
กิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว เชิงเกษตร และเชิงวฒันธรรมดว้ยการมีส่วนร่วมของ
ประชากรทอ้งถ่ิน โดยการนาํเอาเอกลกัษณ์และวถีิชีวติชุมชน รวมถึงการประกอบอาชีพนาํมาบูรณา
การณ์ร่วมกนั ดงัจะกล่าวต่อไปในบทท่ี 4 และบทท่ี 5 
 

2.3  แนวคิดเกีย่วกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการพฒันา 
จากสภาพการปัจจุบนัเราจะพบวา่การท่ีจะสร้างความเขม้แข็งสามคัคีอนัจะนาํไปสู่การ

ทาํงานร่วมกนัอยา่งประสบความสาํเร็จนั้นจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากหลายๆคนในการท่ีช่วยกนั
คิดช่วยกนัตดัสินใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้และยงัประโยชน์ให้กบัประชาชน หรือกลุ่มคน
โดยส่วนรวมด้วยการมีส่วนร่วมน่ีเองท่ีเป็นตวัเช่ือมโยงผูค้นให้มีการแสดงความคิด มีการตกลง
ร่วมกนั มีการแกปั้ญหา การหาทางออกร่วมกนั ดว้ยผลของการมีส่วนร่วมนั้นมีประโยชน์มากมาย
กบัการทาํงานร่วมกนัของกลุ่มคนยิง่ประชากรทอ้งถ่ินการมีส่วนร่วมมีความสําคญัต่อการพฒันาให้
ชุมนนั้นมีความเขม้แข็งและมีความเจริญกา้วหน้าอย่าย ัง่ยืน ซ่ึงทางผูว้ิจยัมีความประสงค์ท่ีศึกษา
ทฤษฎีของการมีส่วนร่วม เพื่อในหลกัการท่ีไดไ้ปพฒันาชุมชนตลาดนํ้ าไทรนอ้ย โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

การมีส่วนร่วมของประชาชน (กลุ่มพฒันาระบบบริหาร,สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข. 20 กนัยายน 2549) ถือเป็นหลกัการสากลท่ีอารยประเทศให้ความสําคญั  และเป็น
ประเด็นหลกัท่ีสังคมไทยให้ความสนใจเพื่อพฒันาการเมืองเขา้สู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วมตามหลกัการธรรมมาภิบาลท่ีภาครัฐจะตอ้งเปิดโอกาสให้ประชาชนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน
รับรู้ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ เพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มคุณภาพการตดัสินใจของภาครัฐให้ดีข้ึน 
และเป็นท่ียอมรับร่วมกนัของทุกๆ ฝ่าย 

ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา
ไทย พ.ศ.2540 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 และพระราช
กฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 จึงต่างให้ความสําคญั
ต่อการบริหารราชการอยา่งโปร่งใส สุจริต เปิดเผยขอ้มูล และการเปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้มา
มีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายสาธารณะ การตดัสินใจทางการเมือง รวมถึงการตรวจสอบ การ
ใชอ้าํนาจรัฐในทุกระดบั 

หลกัการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนและผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนของสังคมไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัภาคราชการนั้น International Association 
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for Public Participation ไดแ้บ่งระดบัของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
1.  การให้ขอ้มูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัตํ่าท่ีสุด แต่เป็น

ระดบัท่ีสําคญัท่ีสุด เพราะเป็นก้าวแรกของการท่ีภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้สู่
กระบวนการมีส่วนร่วมในเร่ืองต่าง ๆ วิธีการให้ขอ้มูลสามารถใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสาร
ส่ิงพิมพ ์ การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นทางเส่ือต่าง ๆ การจดันิทรรศการ จดหมายข่าว การจดังาน
แถลงข่าว การติดประกาศ และการใหข้อ้มูลผา่นเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

2.  การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการท่ีเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้
ขอ้มูลขอ้เทจ็จริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตดัสินใจของหน่วยงานภาครัฐดว้ยวิธีต่าง ๆ เช่น 
การรับฟังความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจดัเวทีสาธารณะ  การแสดงความคิดเห็นผ่าน
เวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

3.  การเก่ียวขอ้ง เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน หรือร่วม
เสนอแนะทางท่ีนาํไปสู่การตดัสินใจ เพื่อสร้างความมัน่ใจให้ประชาชนวา่ขอ้มูลความคิดเห็นและ
ความตอ้งการของประชาชนจะถูกนาํไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ  เช่น 
การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์  การจดัตั้ ง
คณะทาํงานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นตน้ 

4.  ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผูแ้ทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็น
หุ้นส่วนกบัภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตดัสินใจ และมีการดาํเนินกิจกรรมร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 
เช่น คณะกรรมการท่ีมีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นตน้ 

5.  การเสริมอาํนาจแก่ประชาชน เป็นขั้นท่ีให้บทบาทประชาชนในระดบัสูงท่ีสุด โดย
ให้ประชาชนเป็นผูต้ดัสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุน
หมู่บา้นท่ีมอบอาํนาจใหป้ระชาชนเป็นผูต้ดัสินใจทั้งหมด เป็นตน้ 

การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน อาจทาํไดห้ลายระดบัและหลายวิธี ซ่ึงบางวิธี
สามารถทาํได้อย่างง่าย ๆ แต่บางวิธีก็ตอ้งใช้เวลา ข้ึนอยู่กบัความตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมของ
ประชาชน ค่าใช้จ่ายและความจาํเป็นในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม การมีส่วน
ร่วมของประชาชนเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน จึงตอ้งมีการพฒันาความรู้ความเขา้ใจในการให้ขอ้มูล
ข่าวสารท่ีถูกตอ้งแก่ประชาชน การรับฟังความคิดเห็น การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม 
รวมทั้งพฒันาทกัษะและศกัยภาพของขา้ราชการทุกระดบัควบคู่กนัไปดว้ย 

จากหลกัการและความจาํเป็นดงักล่าวทาํให้การพฒันาระบบราชการท่ีผา่นมาไดรั้บการ
พฒันากระบวนการบริหารราชการท่ีสนบัสนุนการปรับกระบวนการทาํงานของส่วนราชการท่ีเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน หรือท่ีเรียกวา่ “การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” 
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ในส่วนภาคราชการ การส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ถือได้ว่าเป็น
เง่ือนไข และเป็นกุญแจดอกสําคญัของความสําเร็จของการพฒันาระบบราชการให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและเอ้ือต่อประโยชน์สุขของประชาชน เพราะกระบวนการ
มีส่วนร่วมเป็นปัจจยัสําคญัท่ีสนบัสนุน และส่งเสริมให้ระบบราชการมีพลงัในการพฒันาประเทศ
อยา่งสร้างสรรคอ์นัเป็นเป้าหมายหลกัของการพฒันาราชการยคุใหม่ท่ีเป็นราชการระบบเปิด 

การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของภาคราชการท่ีมาจากทุกภาคส่วนของสังคม 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ประชาชนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และชุมชนทอ้งถ่ิน จะช่วยทาํให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐมี
ความใกลชิ้ดกบัประชาชนไดรั้บทราบความตอ้งการและปัญหาท่ีแทจ้ริงลดความขดัแยง้และต่อตา้น 
ทั้งยงัเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างให้ประชาชน ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจในประเด็น
สาธารณะซ่ึงเป็นบทบาทท่ีหน่วยงานภาคราชการจะตอ้งดาํเนินการให้เกิดข้ึนอย่างไรก็ตามการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนและเครือข่ายภาคประชาสังคมทุกภาค
ส่วนเขา้มาเป็นหุ้นส่วน จะประสบความสําเร็จหรือไม่นั้น ข้ึนอยู่กบัหน่วยงานราชการต่าง ๆ จะ
สนบัสนุนใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของประชาชนมากนอ้ยเพียงใด รวมทั้งตอ้งอาศยักระบวนการความ
ร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคมท่ีเป็นพนัธมิตรของภาคราชการ ซ่ึงถึงเวลาแลว้ท่ีภาค
ราชการจะตอ้งร่วมมือกนัเปิดระบบราชการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม เพื่อทาํใหเ้กิดการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดีเกิดการแบ่งสรรทรัพยากรอยา่งยติุธรรมและลดความขดัแยง้ในสังคมและท่ีสําคญัท่ีสุด 
คือ การสร้างกลไกของการพฒันาระบบราชการท่ีย ัง่ยนื เพือ่ประโยชน์สุขของประชาชนนัน่เอง 

แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา 
ประพนัธ์ วรรณบวร (2543, น.42 ‟ น.58) ไดร้วบรวมแนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม

ของประชาชนไดด้งัน้ี 
การมีส่วนร่วม คือ กระบวนการแลกเปล่ียนขอ้มูลและการตดัสินใจต่างๆ เก่ียวกบั

โครงการท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับร่วมกันทุกฝ่ายเก่ียวข้องในกระบวนการน้ี ตั้งแต่แรก
จนกระทัง่ ถึงการติดตาม และประเมินผล เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและเรียนรู้การปรับเปล่ียนโครงการ
ร่วมกนั ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย โดยมีรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถสรุปได ้
5 รูปแบบ คือ 

1.  การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) การมีส่วนร่วมในรูปแบบน้ี ประชาชนผูมี้
ส่วนไดเ้สีย และบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งไดรั้บการแจง้ให้ทราบถึงรายละเอียดของ
โครงการท่ีจะดาํเนินการ รวมทั้งผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ทั้งน้ีการไดรั้บแจง้ข่าวสารดงักล่าว 
จะตอ้งเป็นการแจง้ก่อนท่ีจะมีการตดัสินใจดาํเนินโครงการ 
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2.  การปรึกษาหารือ (Public Consultation) การปรึกษาหารือเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วม
ท่ีมีการจดัการหารือระหวา่งผูด้าํเนินโครงการกบัประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง และไดรั้บผลกระทบ 

3.  การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) การประชุมรับฟังความคิดเห็น มี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหป้ระชาชนและฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการหรือกิจกรรม และผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
ได้ใช้เวทีสาธารณะในการทาํความเขา้ใจและคน้หาเหตุผลท่ีจะดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมใน
พื้นท่ีนั้นหรือไม่ การประชุมรับฟังความคิดเห็นมีหลายรูปแบบ รูปแบบท่ีพบเห็นไดบ้่อยไดแ้ก่ 

3.1  การประชุมในระดบัชุมชน (Community Meeting) เป็นการประชุมท่ีจดัข้ึน ใน
ชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากโครงการ โดยเจา้ของโครงการตอ้งส่งตวัแทนเพื่ออธิบายและตอบขอ้
ซกัถาม 

3.2  การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (Technical Hearing) สําหรับ
โครงการท่ีมีขอ้โตแ้ยง้ในเชิงวิชาการ จาํเป็นตอ้งจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ โดย
เชิญผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาอธิบายขอ้ซกัถาม และให้ความเห็นต่อโครงการ ผลของ
การประชุมตอ้งนาํเสนอต่อท่ีสาธารณะและผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งรับทราบผล 

3.3  การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นการประชุมท่ีมีขั้นตอนชดัเจน เป็นเวที 
ในการเสนอขอ้มูล อยา่งเปิดเผย ไม่มีการปิดบงัทั้งฝ่ายเจา้ของโครงการและฝ่ายผูมี้ส่วนไดเ้สียจาก
โครงการ จะตอ้งมีองคป์ระกอบของผูเ้ขา้ร่วมการประชุมท่ีเป็นท่ียอมรับ มีหลกัเกณฑ์และประเด็น
ในการพิจารณาท่ี ชดัเจน 

3.4 การร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ในการให้ประชาชนเป็นผูต้ดัสินใจประเด็นปัญหานั้นๆ โดยการแต่งตั้ง
ประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัญหาเป็นคณะกรรมการ มีอาํนาจในการตดัสินใจ 

สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณะสุข (2549) ไดเ้สนอแนะแนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วน
ร่วมของประชาชนไวด้งัน้ีการมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นหลกัการสากลท่ีอารยประเทศให้
ความสําคญั และเป็นประเด็นหลกัทีสังคมไทยให้ความสนใจเพื่อพฒันาการเมืองเขา้สู่ระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามหลกัการธรรมมาภิบาลท่ีภาครัฐจะตอ้งเปิดโอกาสให้ประชาชน
และผูเ้ก่ียวขอ้ง ทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ เพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มคุณภาพการ
ตดัสินใจของภาครัฐให้ดีข้ึน และเป็นท่ียอมรับร่วมกนัของทุกๆ ฝ่ายในการบริหารราชการเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาไทย พ.ศ.2540 พระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 จึงต่างให้ความสําคญัต่อการบริหารราชการอยา่งโปร่งใส 
สุจริต เปิดเผยขอ้มูล และการเปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย
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สาธารณะ การตดัสินใจทางการเมือง รวมถึงการตรวจสอบ การใชอ้าํนาจรัฐในทุกระดบัหลกัการ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกภาค
ส่วนของสังคมไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัภาคราชการนั้น International Association for Public 
Participation ไดแ้บ่งระดบัของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

1.  การให้ขอ้มูล ข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัตํ่าท่ีสุดแต่เป็น
ระดบัท่ีสาํคญัท่ีสุด เพราะเป็นกา้วแรกของการท่ีภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้สู่ มีส่วน
ร่วมในเร่ืองต่างๆ วธีิการใหข้อ้มูล สามารถใชช่้องทางต่างๆ เช่น เอกสารส่ิงพิมพก์ารเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารผา่นทางส่ือต่างๆ การจดันิทรรศการ จดหมายข่าว การจดังานแถลงข่าวการติดประกาศ และ
การใหข้อ้มูล ผา่นเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

2.  การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการท่ีเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้
ขอ้มูลขอ้เทจ็จริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตดัสินใจของหน่วยงานภาครัฐดว้ยวิธีต่างๆ เช่น
การรับฟังความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจดัเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผา่น
เวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

3.  การเก่ียวขอ้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานหรือร่วม
เสนอ แนะทางท่ีนาํไปสู่การตดัสินใจ เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้ประชาชนวา่ขอ้มูล ความคิดเห็นและ
ความตอ้งการของประชาชนจะถูกนาํไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐเช่น 
การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ  ประชาพิจารณ์ การจดัตั้ ง
คณะทาํงานเพื่อเสนอแนะประเด็น นโยบาย เป็นตน้ 

4.  ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผูแ้ทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็น
หุ้นส่วนกบัภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตดัสินใจและมีการดาํเนินกิจกรรมร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง
เช่น คณะกรรมการท่ีมีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นตน้ 

5.  การเสริมอาํนาจแก่ประชาชน เป็นขั้นท่ีให้บทบาทประชาชนในระดบัสูงท่ีสุดโดย
ให้ประชาชนเป็นผูต้ดัสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่างๆ โครงการกองทุน
หมู่บา้นท่ีมอบอาํนาจใหป้ระชาชนเป็นผูต้ดัสินใจทั้งหมด เป็นตน้ 

การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน อาจทาํไดห้ลายระดบัและหลายวิธี ซ่ึงบางวิธี
สามารถทาํไดอ้ย่างง่ายๆ แต่บางวิธีก็ตอ้งใช้เวลา ข้ึนอยู่กบัความตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมของ
ประชาชน ค่าใช้จ่ายและความจาํเป็นในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม การมีส่วน
ร่วมของประชาชนเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน จึงตอ้งมีการพฒันาความรู้ความเขา้ใจในการให้ขอ้มูล 
ข่าวสารท่ีถูกตอ้งแก่ประชาชน การรับฟังความคิดเห็น การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม 
รวมทั้งพฒันาทกัษะและศกัยภาพของขา้ราชการทุกระดบัควบคู่กนัไปดว้ยจากหลกัการและความ
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จาํเป็นดงักล่าวทาํใหก้ารพฒันาระบบราชการท่ีผา่นมาไดรั้บการพฒันากระบวนการบริหารราชการ
ท่ีสนบัสนุนการปรับกระบวนการทาํงานของส่วนราชการท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วน
ร่วมมากข้ึน หรือท่ีเรียกวา่ “การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” 

ในส่วนภาคราชการ การส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ถือไดว้่าเป็น
เง่ือนไข และเป็นกุญแจดอกสําคญัของความสําเร็จของการพฒันาระบบราชการให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและเอ้ือ ต่อประโยชน์สุขของประชาชน เพราะกระบวนการ
มีส่วนร่วมเป็นปัจจยัสําคญัท่ีสนบัสนุน และส่งเสริมให้ระบบราชการมีพลงัในการพฒันาประเทศ
อยา่งสร้างสรรค ์อนัเป็นเป้าหมายหลกัของการพฒันาราชการยุคใหม่ท่ีเป็นราชการระบบเปิดการมี
ส่วนร่วมในการดาํเนินงานของภาคราชการท่ีมาจากทุกภาคส่วนของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ประชาชนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และชุมชนทอ้งถ่ิน จะช่วยทาํให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐมีความใกลชิ้ดกบั
ประชาชนไดรั้บทราบความตอ้งการและปัญหาท่ีแทจ้ริง ลดความขดัแยง้และต่อตา้น ทั้งยงัเป็นการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างให้ประชาชน ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจในประเด็นสาธารณะ ซ่ึง
เป็นบทบาทท่ีหน่วยงานภาคราชการจะตอ้งดาํเนินการให้เกิดข้ึนอยา่งไรก็ตาม การบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนและเครือข่ายภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนเขา้มาเป็น
หุ้นส่วน จะประสบความสําเร็จหรือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บัหน่วยงานราชการต่างๆ จะสนบัสนุนให้เกิด
การมีส่วนร่วมของประชาชนมากนอ้ยเพียงใดรวมทั้งตอ้งอาศยักระบวนการความร่วมมือและการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคมท่ีเป็นพนัธมิตรของภาคราชการ ซ่ึงถึงเวลาแลว้ท่ีภาคราชการจะตอ้ง
ร่วมมือกนัเปิดระบบราชการให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อทาํให้เกิดการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
เกิดการแบ่งสรรทรัพยากรอยา่งยุติธรรมและลดความขดัแยง้ในสังคม และท่ีสําคญัท่ีสุด คือ การ
สร้างกลไกของการพฒันาระบบราชการท่ีย ัง่ยนื เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนัน่เอง 

อรพินท ์สพโชคชยั (2550) ไดร้วบรวมแนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้
ดงัน้ี 

การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการท่ีประชาชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมี
โอกาสไดเ้ขา้ร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาํความเขา้ใจร่วมแสดงทศันะ ร่วมเสนอปัญหา / ประเด็น
สําคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ และร่วม
กระบวนการพฒันาในฐานะหุ้นส่วนการพฒันาหลกัการในเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น 
เร่ิมมาจากบทเรียนของความล้มเหลวในการพฒันาชุมชนชนบท ท่ีไม่เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและการพฒันาแบบยัง่ยืนประกอบกบักระแสความคิดของนกัวิชาการทั้งในประเทศและ
ในระดบัสากล เก่ียวกบัเร่ืองของการมีส่วนร่วมของประชาชนทาํให้การพฒันาในยุคหลงัๆ ไดเ้นน้
ประชาชนในชุมชนเป็นเป้ าหมายสาํคญัของการขบัเคล่ือนการพฒันา และมีส่วนร่วมของประชาชน 
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(People’s Participation) จึงเป็นประเด็นสําคญัในการพฒันาชุมชน โดยตั้งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 6 เป็นตน้มา ไดมี้การกาํหนดหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้
ค่อนขา้งชดัเจนทั้งน้ี การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา ก็คือกระบวนการท่ีเช่ือมโยง
ระหวา่งภาครัฐ และภาคีอ่ืนๆ นอกจากภาครัฐ เช่น ธุรกิจเอกชน ประชาชน ชุมชน และองคก์รต่างๆ 
ให้ไดมี้โอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในการคิด ตดัสินใจ เพราะการพฒันาท่ีทรงพลงัและย ัง่ยืนในสังคม
ประชาธิปไตยร่วมรับประโยชน์จากการพฒันาสําหรับแนวคิดเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ี
นาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืนั้นประกอบ ดว้ย 5 ขั้นตอน ซ่ึงหากขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงไป จะทาํ
ให้การมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีจะนาํไปสู่การพฒันาชุมชนท่ีย ัง่ยืนจะไม่สามารถเกิดข้ึนไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ โดย 5 ขั้นตอนไดแ้ก่ 

1.  การมีส่วนร่วมในการรับรู้ สามารถใหค้วามคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
2.  การมีส่วนร่วมในการเลือกและเสนอแนวทางเพื่อตดัสินใจ 
3.  การมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ 
4. การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานติดตามตรวจสอบ 
5.  การมีส่วนร่วมรับประโยชน์ และเป็นเจา้ของนโยบายสาธารณะ 
อรพรรณ นาคมหาชลาสินธ์ุ (2550,น.19‟น.34) กล่าวถึงปัญหาและระดบัการมีส่วน

ร่วมของประชาชนไวด้งัน้ี 
ปัญหาอุปสรรคและความตอ้งการของประชาชนในสาระร่างรัฐธรรมนูญท่ีไดก้าํหนด

แนวนโยบายโดยเล็งเห็นความจาํเป็นท่ีประชาชนตอ้งเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของการดาํเนินการภาครัฐ
และสถานภาพปัจจุบนัของการดาํเนินการของรัฐบาล  ซ่ึงปัญหา อุปสรรคและความตอ้งการการมี
ส่วนร่วมของประชาชนประชาชนตระหนักถึงความสําคัญและมีความต้องการเข้าร่วมใน
กระบวนการพัฒนาระบบราชการแต่ประชาชนบางส่วนย ังไม่สามารถเข้า ร่วมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเต็มศกัยภาพเน่ืองจากยงัขาดขอ้มูลความรู้ความเขา้ใจในงานของภาครัฐอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นระบบประชาชนตอ้งการให้เกิดการรวมตวัเป็นเครือข่ายท่ีมีการติดต่อส่ือสารอย่าง
ต่อเน่ืองและคาดหวงัวา่ภาครัฐ จะส่งเสริมการทาํงานของเครือข่ายภาคประชาสังคม โดยการทาํงาน
ร่วมกบัเครือข่ายเป็นเร่ืองท่ีสลบัซบัซ้อน มีความแตกต่างและหลากหลาย อุปสรรคท่ีสําคญัต่อการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมีประสิทธิภาพในการปรับนโยบายและสร้างวฒันธรรมในการบริหารงานโดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมคือ มีกรอบกฎหมายกาํหนดใหเ้ปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม แต่ยงั
ขาดความตระหนกั จิตสํานึกและความมุ่งมัน่ ท่ีแมจ้ริง แนวทางและมาตรการ ตลอดจนกฎระเบียบ
ในปัจจุบนัช้ีนาํใหข้า้ราชการเขา้ใจผดิก่อใหเ้กิดการดาํเนินงานท่ีผดิพลาด เป็นตน้ 
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การบริหารงานภาครัฐเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้มีการกาํหนดไว ้ 5 
ระดบัดงัน้ี 

ระดบัท่ี 1 การให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน
ภาครัฐ เป็นระดบัท่ีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในขั้นนอ้ยสุดซ่ึงเป็นสิทธิพื้น ฐานของประชาชนใน
การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบังานของภาครัฐ โดยหน่วยงานภาครัฐมีหนา้ท่ีในการนาํเสนอขอ้มูล 
ท่ีเป็นจริง ถูกตอ้ง ทนัสมยัและประชาชนสามารถเขา้ถึงได ้

ระดบัท่ี 2 การเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินงาน การ
ปฏิบติังานของหน่วยงานของรัฐอยา่งอิสระและเป็นระบบ โดยหน่วยงานภาครัฐให้มีกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็น ปรึกษาหารือทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และนาํขอ้เสนอ ความคิดเห็น
ประเด็นท่ีประชาชนเป็นห่วงไปเป็นแนวทางการปรับปรุงนโยบาย การตดัสินใจและพฒันาวิธีการ
ปฏิบติังานในหน่วยงาน 

ระดบัท่ี 3 เป็นระดบัท่ีหน่วยภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมหรือ
เก่ียวขอ้งในกระบวนการกาํหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการ และวิธีการทาํงานโดย
หน่วยงานภาครัฐมีหน้าท่ีจดัระบบ อาํนวยความสะดวก ยอมรับการเสนอแนะและการตดัสินใจ
ร่วมกบัภาคประชาชน การมีส่วนร่วมระดบัชั้นมกัดาํเนินการในรูปแบบกรรมการท่ีมีตวัแทนภาค
ประชาชนเขา้ร่วม 

ระดบัท่ี 4 การท่ีหน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมมีบทบาท
เป็นหุน้ส่วนหรือภาคีในการดาํเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ 

ระดบัท่ี 5 การเสริมอาํนาจประชาชน เป็นระดบัท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทเต็ม
ในการตดัสินใจ การบริหารงานและการดาํเนินกิจกรรมใดๆ เพื่อเขา้มาทดแทนการดาํเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐดาํเนินการหรือปฏิบติังานอยา่งใด อยา่งหน่ึง ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระดบัสูงสุดน้ีเนน้ให้ประชาชนเป็นเจา้ของดาํเนินการภารกิจและภาครัฐมีหนา้ท่ีในการส่งเสริม
สนบัสนุนเท่านั้น 

ทาํนอง ภูเกิดพิมพ ์ (2552) ไดใ้ห้ความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไวด้งัน้ีความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การมีส่วนร่วม หมายถึง การทาํงานร่วมกนัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
สภาพความคิด ความเช่ือ และความยึดมัน่ ของแต่ละบุคคล แต่ละหน่วยงาน แต่ละองคก์ร อีกทั้งยงั
ข้ึนอยูก่บักาลเวลาแต่ละยุคแต่ละสมยัอีกดว้ย การมีส่วนร่วมเป็นหวัใจของการเสริมสร้างพลงัการ
ทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม (Teamwork) ท่ีมีประสิทธิภาพในการพฒันา เพราะการมีส่วนร่วมทาํให้
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ผูเ้ก่ียวขอ้งหรือผูมี้ส่วนร่วมเขา้ใจสถานการณ์และอุทิศตนมากยิ่งข้ึนเพื่อการเปล่ียนแปลงและการ
พฒันา 

แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชากรทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 
2.1  ความสนใจและความกงัวลร่วมกนั เกิดจากความสนใจและความห่วงกงัวลส่วน

บุคคล ซ่ึง บงัเอิญเห็นพอ้งดว้ยกนักลายเป็นความสนใจและความห่วงกงัวลร่วมกนัของส่วนรวม 
2.2  ความเดือดร้อนและความไม่พึงพอใจร่วมกนัท่ีมี ต่อสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่นั้น

ผลกัดนัใหมุ้่งไปสู่การรวมกลุ่มวางแผนและลงมือกระทาํร่วมกนั 
2.3 การตกลงใจร่วมกนัท่ีจะเปล่ียนแปลงกลุ่มหรือชุมชนไปในทิศทางท่ีพึงสนองตอบ

ความเห็นของคนส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมนั้นจากแนวคิดในเร่ืองลกัษณะของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนดังกล่าวสามารถประมวลและสรุปหัวขอ้ของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
หมู่บา้น ในการพฒันาชนบทเพื่อการศึกษาในคร้ังน้ี ดงัน้ีคือ 

1.  การมีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหา เช่น ร่วมเสนอปัญหา สํารวจขอ้มูล ฐปฐ. คน้หา
สาเหตุของปัญหา และสาํรวจความตอ้งการของชุมชน 

2.  การมีส่วนร่วมในการวางแผนดาํเนินงาน เช่น ร่วมลาํดบัความสําคญัของปัญหา
กาํหนดแผนและโครงการเพื่อแกปั้ญหา จดัทาํแผนและโครงการ ศึกษาความเป็นไปไดข้องแผนและ
โครงการ และทบทวนแผนและโครงการ 

3.  การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบติั เช่น ร่วมพฒันาโดยการออกแรง ออกเงิน
งบประมาณ ส่ิงของ ใหค้าํแนะนาํ ใหค้วามรู้ ร่วมป้องกนั และแกไ้ขปัญหา 

4.  การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล รับทราบการแลว้เสร็จของโครงการ 
และร่วมประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัโครงการ 

ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
มาสโลว ์(Maslow.1970) นกัจิตวทิยา ไดค้น้ควา้เก่ียวกบัพฤติกรรมมนุษย ์ซ่ึงเช่ือวา่เป็น

ตวักาํหนดตณัหาหรือความอยากและพยายามขวนขวายให้ไดม้าซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งการตอบสนอง และ
ความอยากน้ีเกิดจากมนุษยมี์ความจาํเป็น (Need) ซ่ึงแต่ละเผา่พนัธ์ุจะแสดงออกมาซ่ึงความตอ้งการ
ไม่เหมือนกนั แต่อยา่งนอ้ยท่ีสุดก็จะมีพื้นฐานท่ีเหมือนกนัเป็นสําคญั แต่ทั้งน้ีก็ข้ึน อยูก่บัวา่ไดรั้บ
การตอบสนองความตอ้งการระดบัใด มากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงมาสโลว ์สรุปวา่ 

1.  มนุษยเ์รามีความตอ้งการและความตอ้งการน้ีมีอยูต่ลอดเวลาไม่มีท่ีส้ินสุด 
2.  ความตอ้งการใดท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้ยอ่มส้ินสุดลงและความตอ้งการใหม่ใน

ลาํดบัต่อไปท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนองก็จะเกิดข้ึน 
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3. มนุษยมี์ความลาํดบัขั้นของความสําคญัจากตํ่าไปหาสูงมาสโลว ์ ไดต้ั้งสมมุติฐาน 
เรียกวา่ ลาํดบัขั้นแบ่งความตอ้งการของมนุษย ์(Hierarchy of Needs) แบ่งได ้5 ลาํดบั ดงัน้ี 

3.1  ความตอ้งการส่ิงจาํเป็นทางร่างกาย (Physiological Needs) 
3.2  ความตอ้งการในดา้นความปลอดภยั (Safety Needs) 
3.3  ความตอ้งการในดา้นสังคม (Social or Belongingness Needs) 
3.4  ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ (Eastern Needs) 
3.5  ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความสําเร็จในชีวิต (Self-realization or Self-Actualization 

Needs) 
แม็คเกรเกอร์ (McGregor.1960) ไดศึ้กษาพฤติกรรมมนุษย์ พบว่าปัญหาขั้นพื้นฐาน

เก่ียวขอ้งกบัการทาํงานและชีวิตในองคก์ารของคนเรามี 2 ทศันะเก่ียวกบัธรรมชาติของคน ไดแ้ก่ 
ทฤษฎี X และทฤษฎี Yแนวความคิดของทฤษฎี X เป็นสมมุติฐานท่ีมีทศันคติต่อพฤติกรรมมนุษยไ์ป
ในทางท่ีไม่ดี สรุปไดด้งัน้ี 

1. โดยทัว่ไปคนเราชอบสบาย มีความรู้สึกวา่ไม่อยากทาํงาน หากมีโอกาสเม่ือใดจะ
หลบหนีทนัที 

2. คนเรามีความเกียจคร้านต่อการงาน ดงันั้น การท่ีจะทาํให้คนทาํงานจึงตอ้งใช้วิธี
บงัคบั ควบคุม การสั่ง การเด็ดขาด หรือข่มขู่วา่จะลงโทษ คนจึงจะขยนั 

3. คนโดยเฉล่ียชอบให้คนอ่ืนคอยบงัคบั แนะนาํ จึงจะทาํงาน ไม่มีความทะเยอทะยาน 
ขาดความคิดริเร่ิม สร้างสรรค ์แต่ตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัในชีวิต และทรัพยสิ์นมากท่ีสุดการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ หรือการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Governance) การบริหารราชการท่ีเจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานของรัฐไดเ้ปิดโอกาสให้
ประชาชนผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder) ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
ทางการบริหารและดาํเนินงานของรัฐ ทั้งทางตรงและทางออ้ม เพื่อท่ีจะตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของประชาชน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

1. สร้างความเขา้ใจในความหมายและความตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหาร
ราชการแบบ มีส่วนร่วม 

2. สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

3. เสริมสร้างทศันคติเก่ียวกบัการบริหารราชการท่ีเปิดโอกาสให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและภาค
ส่วน อ่ืนๆ ในสังคมไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในงานราชการในระดบัต่างๆ 
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4. สร้างความรู้เก่ียวกบัองคป์ระกอบและลกัษณะสําคญัของการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วมหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนคือ การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกภาค
ส่วนของสังคมไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัภาคราชการนั้น International Association for Public 
Participation ไดแ้บ่งระดบัของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

1. การให้ขอ้มูล ข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัตํ่าท่ีสุด แต่เป็น
ระดบัท่ีสําคญัท่ีสุด เพราะเป็นก้าวแรกของการท่ีภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้สู่
กระบวนการมีส่วนร่วมในเร่ืองต่างๆ วิธีการให้ขอ้มูล สามารถใช้ช่องทางต่างๆ เช่น เอกสาร
ส่ิงพิมพก์ารเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารผา่นทางส่ือต่างๆ การจดันิทรรศการ จดหมายข่าว การจดังาน
แถลงข่าวการติดประกาศ และการใหข้อ้มูลผา่นเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

2. การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการท่ีเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้
ขอ้มูลขอ้เทจ็จริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตดัสินใจของหน่วยงานภาครัฐดว้ย วิธีต่างๆเช่น 
การรับฟังความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจดัเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผา่น
เวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

3. การเก่ียวขอ้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานหรือร่วม
เสนอ แนะแนวทางmท่ีนาํไปสู่การตดัสินใจ เพื่อสร้างความมัน่ใจให้ประชาชนว่าขอ้มูล ความ
คิดเห็นและความตอ้งการของประชาชนจะถูกนาํไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของ
ภาครัฐเช่น การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะประชาพิจารณ์การ
จดัตั้งคณะ ทาํงานเพื่อเสนอแนะประเด็น นโยบาย เป็นตน้ 

4. ความร่วมมือเป็นการให้กลุ่มประชาชนผูแ้ทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วมโดยเป็น
หุ้นส่วนกบัภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตดัสินใจและมีการดาํเนินกิจกรรมร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง
เช่น คณะกรรมการท่ีมีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นตน้ 

5. การเสริมอาํนาจแก่ประชาชนเป็นขั้นท่ีให้บทบาทประชาชนในระดบัสูงท่ีสุดโดยให้
ประชาชนเป็นผูต้ดัสินใจเช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่างๆ โครงการกองทุนหมู่บา้น
ท่ีมอบอาํนาจใหป้ระชาชนเป็นผูต้ดัสินใจทั้งหมด เป็นตน้ 

การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจทาํได้หลายระดบัและหลายวิธีซ่ึงบางวิธี
สามารถทาํไดอ้ย่างง่ายๆ แต่บางวิธีก็ตอ้งใช้เวลา ข้ึนอยู่กบัความตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมของ
ประชาชน ค่าใชจ่้ายและความจาํเป็นในการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนจึงตอ้งมีการพฒันาความรู้ความเขา้ใจในการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ี
ถูกตอ้งแก่ประชาชน การรับฟังความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมรวมทั้ง
พฒันาทกัษะและศกัยภาพของขา้ราชการทุกระดบัควบคู่กนัไปดว้ยจากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบั
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การมีส่วนร่วมท่ีกล่าวมา ผูว้จิยัมีแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบของการมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน 
คือ 

1.  การมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหา สาเหตุ และความตอ้งการ 
2.  การร่วมคิดคน้หาแนวทางเพื่อแกไ้ขปัญหา 
3.  การร่วมตดัสินใจในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
4.  ร่วมกนัปฏิบติัตามนโยบาย แผนงาน โครงการใหบ้รรลุเป้าหมาย 
5.  ร่วมกนัควบคุม ติดตาม และประเมินผล 

 

                           
ภาพที ่2.3  Key stakeholders in sustainable tourism 
 

วนัชยั วฒันศพัท ์ (2553, น.3 ‟ น.4) กล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้
ดงัน้ี 

กระบวนการมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการท่ีจะกระจายอาํนาจจากผูมี้อาํนาจท่ีแต่เดิม
มกัจะใชอ้าํนาจเหนือ (Power over หรือ Power against) ตามทฤษฎี ผูมี้อาํนาจจะชอบท่ีจะใชอ้าํนาจ
เหนือ เช่น แม่ซ่ึงมีอาํนาจมากกวา่ลูก ก็มกัจะใชอ้าํนาจเหนือลูก สั่งให้ลูกกลบับา้นก่อนคํ่า มาถึงวนั
หน่ึงลูกซ่ึงโตข้ึนมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแลว้ ก็จะขอกลบับา้นดึก เพราะจะไปงานวนัเกิดเพื่อน แม่ก็ยงั
ใชอ้าํนาจเหนือลูกให้กลบับา้นภายในหกโมงเยน็ ถามวา่ลูกสาวจะยงัเช่ือและปฏิบติัตามไหม ตาม
ทฤษฎีแลว้ หากผูมี้อาํนาจยิ่ง ใชอิ้ทธิพลเหนือไปเร่ือยๆ อาํนาจนั้นๆ ก็จะใชไ้ม่ได ้เพราะอาํนาจท่ีมี
หรือไม่มีนั้น ไม่ใช่วา่เรา “มี”หรือ “ไม่มี” “อาํนาจ” อยา่งเดียว แต่อยูท่ี่คนอ่ืนๆ ท่ีอยูร่อบขา้งหรือท่ี
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เราใชอ้าํนาจเหนือเขานั้น เขามองวา่เราเหมาะสมท่ีจะมีอาํนาจเหนือหรือไม่ ซ่ึงบางคร้ังสําคญักวา่
ดว้ยซํ้ าไป ฉะนั้นแทนท่ีแม่จะใชอ้าํนาจเหนือ หนัมาใชอ้าํนาจร่วมกบั (Power with) ลงมาพูดคุยกบั
ลูก หาทางออกท่ีดีกวา่แทนการสั่ง อย่างเดียว ลูกก็จะยินดีปฏิบติัและเช่ือฟังแม่ต่อไปการทาํงาน
แบบมีส่วนร่วมนั้นไม่ว่าจะเป็นระดบัครอบครัว ระดบัโรงเรียน ระดบัชุมชน ระดบัองคก์ร หรือ
ระดบัประเทศนั้นวา่มีความสําคญัอยา่งยิ่ง ในกระบวนทศัน์ปัจจุบนั เพราะจะช่วยให้ผูมี้ส่วนร่วม
เกิดความรู้สึกความเป็นเจา้ของ (Ownership) และจะทาํให้ผูมี้ส่วนร่วมหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียนั้น
ยินยอมปฏิบติัตาม (Compliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ (Commitment) ไดอ้ยา่งสมคัรใจ เต็มใจ
และสบายใจ ไดมี้การดาํเนินการแกปั้ญหาความไม่เรียบร้อยในห้องเรียนโดยกระบวนการมีส่วน
ร่วม หลงัจากพยายามดว้ยวิธีการใชไ้มเ้รียว ใช้กฎกติกาท่ีครูอาจารยอ์อกกฎ หรือวางระเบียบให้
นกัเรียนปฏิบติั แต่การยอมรับก็ยงัไม่ไดผ้ลดีนกั ครูประจาํชั้นไดช้วนนกัเรียนในห้องให้ร่วมกนั
“ตระหนกั” ถึงปัญหาในห้องเรียน เช่น ความสกปรก การแต่งกายนกัเรียน การไม่มีระเบียบใน
หอ้งเรียน ใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมท่ีจะวางกติกากนัเอง จนในท่ีสุดไดร้ะเบียบปฏิบติัประจาํห้องท่ี
ครูรับ เอามาจดัพิมพติ์ดไวใ้นห้อง ปรากฏวา่ไดรั้บการยอมรับและการปฏิบติัตามอย่างดีกว่ากฎ
กติกาท่ีครูกาํหนดกติกานั้น ตวัอย่างเช่นน้ี เป็นตวัอย่างท่ีสามารถจะนาํไปใช้ในองค์การหรือ
รัฐวิสาหกิจท่ีจะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมท่ีจะเป็นเคร่ืองมือของการมีส่วนร่วมอย่างคุณภาพ
ต่อไป 

กลุ่มพฒันาระบบบริหาร (2553) กล่าวถึงระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนไว ้ ดงัน้ี
หลกัการสากลท่ีอารยประเทศให้ความสําคญัและเป็นประเด็นหลกัท่ีสังคมไทยให้ความสนใจ เพี่อ
พฒันาการเมืองเขา้สู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามหลกัการธรรมาภิบาลท่ีภาครัฐจะตอ้ง
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนและ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนในสังคมไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม ในการร่วมรับรู้ 
ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ เพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่ม คุณภาพการตดัสินใจของภาครัฐให้ดีข้ึน และ
เป็นท่ียอมรับร่วมกนัของทุกๆ ฝ่าย ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540    พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
พ.ศ.2546 จึงต่างให้ความสําคญัต่อการบริหารราชการอยา่งโปร่งใส สุจริต เปิดเผยขอ้มูล และการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายสาธารณะ การตดัสินใจทาง
การเมือง รวมถึงการตรวจสอบการใช้อาํนาจรัฐในทุกระดบัท่ีผ่านมารัฐบาลไดใ้ห้ความสําคญัใน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยไดแ้ถลงเป็นนโยบายของรัฐบาลและยงักาํหนดไว้
เป็นประเด็น ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ของแผนบริหารราชการแผน่ดิน (พ.ศ.2548 - 2551) การส่งเสริม
ประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม ซ่ึงตรงกบัยุทธศาสตร์ท่ี 7 ของแผนยุทธศาสตร์การ
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พฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546 - 2550) ท่ีเนน้การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเขา้มามีส่วน
ร่วมอีกดว้ย หลกัการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนของสังคมไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัภาคราชการนั้นInternational Association 
for Public Participation ไดแ้บ่งระดบัของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

1.  การใหข้อ้มูล ข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัตํ่าท่ีสุด แต่เป็น
ระดบัท่ีสําคญัท่ีสุด เพราะเป็นก้าวแรกของการท่ีภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้สู่
กระบวนการมีส่วนร่วมในเร่ืองต่างๆ วิธีการให้ขอ้มูล สามารถใช้ช่องทางต่างๆ เช่น เอกสาร
ส่ิงพิมพก์ารเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารผา่นทางส่ือต่างๆ การจดันิทรรศการ จดหมายข่าว การจดังาน
แถลงข่าวการติดประกาศ และการใหข้อ้มูล ผา่นเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

2.  การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการท่ีเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้
ขอ้มูลขอ้เทจ็จริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตดัสินใจของหน่วยงานภาครัฐดว้ยวิธีต่างๆ เช่น
การรับฟังความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจดัเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผา่น
เวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

3.  การเก่ียวขอ้ง เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน หรือร่วม
เสนอแนะแนวทางท่ีนาํไปสู่การตดัสินใจ เพื่อสร้างความมัน่ใจให้ประชาชนวา่ขอ้มูล ความคิดเห็น
และความตอ้งการของประชาชนจะถูกนาํไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ
เช่น การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ  ประชาพิจารณ์ การจดัตั้ง
คณะทาํงานเพื่อเสนอแนะประเด็น นโยบาย เป็นตน้ 

4.  ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชน ผูแ้ทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็น
หุ้นส่วนกบัภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตดัสินใจ และมีการดาํเนินกิจกรรมร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง
เช่น คณะกรรมการท่ีมีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นตน้ 

5.  การเสริมอาํนาจแก่ประชาชน เป็นขั้นท่ีให้บทบาทประชาชนในระดบัสูงท่ีสุด โดย
ให้ประชาชนเป็นผูต้ดัสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่างๆ โครงการกองทุน
หมู่บา้นท่ีมอบอาํนาจใหป้ระชาชนเป็นผูต้ดัสินใจทั้งหมด เป็นตน้ 

ในภาคราชการ การส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ถือไดว้่าเป็นเง่ือนไข
และเป็นกุญแจดอกสําคญัของความสําเร็จของการพฒันาระบบราชการให้สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชน และเอ้ือต่อประโยชน์สุขของประชาชน เพราะกระบวนการมีส่วนร่วมเป็น
ปัจจยัสาํคญัท่ีสนบัสนุน และส่งเสริมให้ระบบราชการมีพลงัในการพฒันาประเทศอยา่งสร้างสรรค์
อนัเป็นเป้าหมายหลกัของการพฒันาระบบราชการยุคใหม่ท่ีเป็นราชการระบบเปิด การมีส่วนร่วม
ในการดาํเนินงานของภาคราชการท่ีมาจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประชาชนผูมี้
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ส่วนไดส่้วนเสีย และชุมชนทอ้งถ่ิน จะช่วยทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐมีความใกลชิ้ดกบัประชาชนไดรั้บ
ทราบความตอ้งการและปัญหาท่ีแทจ้ริง ลดความขดัแยง้และต่อตา้น ทั้งยงัเป็นการสร้างความรู้สึก
เป็นเจา้ของ การทาํงานร่วมกนั หนัหนา้มาปรึกษาหารือกนั และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาท่ียุง่ยากร่วมกนั
อีกทั้งยงัเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างให้ประชาชน ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจใน
ประเด็นสาธารณะ ซ่ึงเป็นบทบาทท่ีหน่วยงานภาคราชการจะตอ้งดาํเนินการให้เกิดข้ึน 

โอคเล่ (Oakley.1984, p.17) แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s 
Participation)ไดเ้ขา้มามีบทบาทสําคญัในการพฒันาชนบท  ทั้งน้ีตั้งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบบัท่ี5 ท่ีมุ่งเน้นคนเป็นสําคญัมากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้พยายาม
เปล่ียนแปลงแนวทางการพฒันาจากระดบับนลงล่าง (Top - down) มาเป็นจากระดบัล่างข้ึนบน 
(Bottom ‟ up)แนวทางจากระดบัล่างข้ึนบนน้ี เก่ียวขอ้งอย่างยิ่ง กบัแนวคิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีขาดหาย (Missing ingredient)ในกระบวนการพฒันา การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนนั้น มีนกัวิชาการไดอ้ธิบายและให้ความหมาย ปัจจยั ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
รูปแบบของชุมชนต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาไวม้ากมาย 

โคเฮนและอลัลอฟ (Cohen and Uphoff .1981 , p.6) การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง
การท่ีสมาชิกของชุมชนตอ้งเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งใน 4 มิติ ไดแ้ก่ 

1.  การมีส่วนร่วมการตดัสินใจวา่ควรทาํอะไรและทาํอยา่งไร 
2.  การมีส่วนร่วมเสียสละในการพฒันา รวมทั้งลงมือปฏิบติัตามท่ีไดต้ดัสินใจ 
3.  การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงาน 
4.  การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการโดยสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของ

ชุมชน ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมช่วยเหลือและเขา้มามีอิทธิพลต่อกระบวนการดาํเนินกิจกรรมในการ
พฒันา รวมถึงไดรั้บผลประโยชน์จากการพฒันานั้นอยา่งเสมอภาค 

ฟอร์นารอฟ (Fornaroff. 1980, p.104) การเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เพื่อ
การกระทาํกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนนั้น มีนกัวิชาการไดเ้สนอแนวคิดถึง
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชน ดงัน้ี กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน มีขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
ดงัน้ี 

1.  การวางแผน รวมถึงการตดัสินใจในการกาํหนดเป้าหมาย กลวิธี ทรัพยากรท่ีตอ้งใช้
ตลอดจนการติดตามประเมินผล 

2.  การดาํเนินงาน 
3.  การใชบ้ริการจากโครงการ 
4.  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
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เลิศพร ภาระสกุล (2557) ไดแ้ปลและหยิบยกขอ้มูลของ พริตตี  (Pretty’s typology  of 
participation) พริตตี (อา้งใน Mowforth&Munt:2009 ) ประเภทของการมีส่วนร่วมของพริตตี ได้
จาํแนกประเภทการมีส่วนร่วมของชุมชนออกเป็น 6 ประเภท เร่ิมตั้งแต่ passive participation หรือ
ระดับท่ีชุมชนถูกแจ้งให้ทราบว่าอะไรจะเกิดข้ึนไปจนถึงระดับที 6 Self-Mobilisation and 
connectedness หรือระดบัท่ีชุมนเป็นผูริ้เร่ิมดาํเนินการเอง ประเภทของการมีส่วนร่วมทั้ง 6 ประเภท 
พร้อมทั้งลกัษณะการมีส่วนร่วมแต่ละประเภทแสดงอยูใ่นตารางท่ี 7.1 

 
ตารางที ่2.1 ประเภทของการมีส่วนร่วมของ พริตต้ี  

 

ประเภทของการมีส่วนร่วม    ลกัษณะของการมีส่วนร่วมของชุมชน 

1. โดยถูกแจง้ใหท้ราบ   
(Passive participation )  

„ คนในชุมชนถูกแจง้ใหท้ราบวา่ผูมี้อาํนาจ ( รัฐบาล / นายทุน/
นกัวชิาการ ) ไดต้ดัสินใจอะไรลงไปแลว้ หรือ ผูมี้อาํนาจกาํลงั
จะดาํเนินการส่ิงใด 
„ ขอ้มูลข่าวสารเป็นท่ีรู้กนัเฉพาะในกลุ่มผูมี้อาํนาจท่ีเป็นคน
ภายนอกเท่านั้น 

2.โดยถูกปรึกษาหารือ             
( Participation by consultation) 

„ คนในชุมชนาไดรั้บการปรึกษาหารือหรือไดมี้การโตต้อบ
คาํถาม 
„ แต่ไม่ไดรั้บการอนุญาตให้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
„ ผูมี้อาํนาจไม่จาํเป็นตอ้งรับฟังความคิดเห็นของชุมชน 

3.โดยการถูกซ้ือ  
( Bought participation)  

„ คนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมเพื่อแลกกบัเงินหรืออาหารหรือ
ส่ิงจูงใจอ่ืน ๆ  
„ คนในชุมชนไม่ไดมี้ส่วนใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยหีรือการ
ปฏิบติัการเม่ือกิจกรรมส้ินสุดลง 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

ประเภทของการมีส่วนร่วม    ลกัษณะของการมีส่วนร่วมของชุมชน 

4. โดยทาํใหเ้ป้าหมายถูกบรรลุ  
( Functional participation) 

„ ผูมี้อาํนาจมองเห็นวา่การมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนจะ
นาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้โดยเฉพาะเป็นการลด
ค่าใชจ่้าย 
„ คนในชุมชนเขา้มารวมกลุ่มกนัเพื่อช่วยใหเ้ป้าหมายท่ีถูก
กาํหนดไวเ้ป็นผลสาํเร็จ 

5. โดยมีปฏิสัมพนัธ์กนั 
(interactive participation)  

„ คนในชุมชนมาร่วมกนัวเิคราะห์  
„ คนในชุมนร่วมกนัทาํแผนปฏิบติัการกบัผูมี้อาํนาจ 
„ คนในชุมชนช่วยกนัสร้างความเขม้แขง็ใหก้บักลุ่มของตนเอง 
„ คนในชุมชนมีการเรียนรู้วธีิการต่างๆ และสามารถกาํหนดวา่
จะใชท้รัพยากรอยา่งไร 

6. โดยดาํเนินการเองและโดย
การติดต่อกบัองคก์รภายนอก 

(Self- moblisation and 
connectedness ) 

„ คนในชุมชนมีส่วนร่วมโดยการคิดริเร่ิมดว้ยตนเอง 
„ ไม่มีอาํนาจภายนอกมาบงัคบั 
„ คนในชุมชนทาํการติดต่อกบัองคก์รภายนอกเพื่อขอทรัพยากร
หรือคาํแนะนาํท่ีพวกเขาตอ้งการ 
„ ชุมชนเป็นผูค้วบคุมการใชท้รัพยากรต่างๆ เอง  

 
อภิญญา กงัสนารักษ ์(2544, น.14 ‟ น.15) สรุปขั้นตอนการมีส่วนร่วมไว ้4 ขั้นตอนคือ 
1. การมีส่วนร่วมในการริเร่ิมโครงการ ร่วมคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายใน

ชุมชน ร่วมตดัสินใจกาํหนดความตอ้งการและร่วมลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการ 
2. การมีส่วนร่วมในขั้นการวางแผน กาํหนดวตัถุประสงค ์ วิธีการ แนวทาง การ

ดาํเนินงาน รวมถึงทรัพยากรและแหล่งวทิยากรท่ีจะใชใ้นโครงการ 
3. การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการดาํเนินโครงการ ทาํประโยชน์ให้แก่โครงการ โดยร่วม

ช่วยเหลือดา้นทุนทรัพย ์วสัดุอุปกรณ์ และแรงงาน 
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4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ เพื่อให้รู้ว่าผลจากการดาํเนินงานบรรลุ
วตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ โดยสามารถกาํหนดการประเมินผลเป็นระยะต่อเน่ืองหรือ
ประเมินผลรวมทั้งโครงการในคราวเดียวก็ได ้

อคิน รพีพฒัน์ (2547, น.49) ขั้นตอนการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 
1. การกาํหนดปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแกไ้ข 
2. การตดัสินใจเลือกแนวทาง และวางแผนพฒันา แกไ้ขปัญหา 
3. การปฏิบติังานในกิจกรรมการพฒันาตามแผน 
4. การประเมินผลงานกิจกรรมการพฒันา 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2547) กล่าวถึงขั้นตอนการเขา้มามีส่วนร่วมของชุมชน สามารถ

สรุปและนาํเสนอขั้นตอนการมีส่วนร่วมใน 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
ลกัษณะท่ี1 มีขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การคิด 
2. การตดัสินใจ 
3. การวางแผน 
4. การลงมือปฏิบติั 
ลกัษณะท่ี 2 มีขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การกาํหนดปัญหา 
2. การวางแผน 
3. การดาํเนินงาน 
4. การประเมินผล 
5. การบาํรุงรักษา และพฒันาใหค้งไว ้
จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของผูว้ิจยัหลายๆท่าน สามารถสรุปขอ้มูลของการมีส่วน

ร่วมไดว้่าก่อนท่ีจะเกิดการมีส่วนร่วมไดน้ั้น จะตอ้งเกิดความตอ้งการหรือปัญหาร่วมกนัของกลุ่ม
คนในชุมชน หรือสังคมใดสังคมหน่ึงก่อนโดยมีเป้าหมายเพื่อการพฒันาหรือกระทาํกิจกรรม
ร่วมกนัและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมในสังคมนั้น โดยจะมีการ 1.การคิด  2. การตดัสินใจ   
3. การวางแผน  4. การลงมือปฏิบติั โดยมีการแบ่งหนา้ท่ีต่างๆตามความถนดัและเหมาะสมของแต่ๆ
ละคนและมีการตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินงาน เพื่อนาํมาปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาให้เกิด
การยอมรับของสังคม อนันาํไปสู่การพฒันาร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื 
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2.4  แนวคิดเกีย่วกบัทศันคติของนักท่องเทีย่ว 
จารุวรรณ อุชาดี (2554) ทศันคติ  คือความคิดท่ีจะท่องเท่ียวซ่ึงมีมูลเหตุจูงใจท่ีแตกต่าง

กนัออกไป ทาํใหแ้สดงออกมาโดยการท่องเท่ียว ซ่ึงก็คือพฤติกรรมการท่องเท่ียวนั้นเอง พฤติกรรม
ของนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวจงัหวดัขอนแก่นส่วนใหญ่จะเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัขอนแก่น
มากกว่า 5 คร้ัง เดินทางมาในช่วงวนัหยุดต่อเน่ือง ส่วนใหญ่เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตวั ส่วน
ใหญ่เดินทางมากบัเพื่อน รองลงมาคือเดินทางมากบัครอบครัว ส่วนใหญ่ใช้เงินเก็บส่วนตวั จะใช้
เวลา 2-3 คืน และส่วนใหญ่ชอบสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นห้างสรรพสินคา้มากท่ีสุด รองลงมาคือ 
สถานท่ีท่องเท่ียวธรรมชาติสามารถเขียนสรุปรูปแบบออกมาไดด้งัน้ีโดย ทัว่ไป ทศันคติ คือ โน้ม
เอียงท่ีจะแสดงพฤติกรรมในทางใดทางหน่ึง หรือความพร้อมท่ีจะแสดงในทางใดทางหน่ึงลกัษณะ
ท่ีชอบหรือไม่ชอบแลว้แสดงออกมา ทางพฤติกรรม 

 

 
 
ภาพที ่2.4  ทศันคติแสดงออกทางพฤติกรรม 
 

แต่จากการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งและการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ ท่องเท่ียว 
พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีจะมาท่องเท่ียวในจงัหวดัขอนแก่นจะตอ้งมีมูลเหตุจูงใจในการ ท่องเท่ียวหรือ
มีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางมาเสียก่อน ถึงจะเกิดทศันคติข้ึนมา แลว้แสดงออกโดยพฤติกรรมใน
การท่องเท่ียวจงัหวดัขอนแก่น ถา้ไม่มีมูลเหตุจูงใจในการท่องเท่ียวนกัท่องเท่ียวก็จะไม่มาท่องเท่ียว 
จงัหวดัขอนแก่น เพราะนักท่องเท่ียวคิดว่าสถานท่ีท่องเท่ียวของจงัหวดัขอนแก่นไม่ดึงดูดให้มา 
ท่องเท่ียว 

 

 
 
ภาพที ่2.5  มูลเหตุจูงใจในการท่องเท่ียวกบัทศันคติแสดงออกทางพฤติกรรม 
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อา้งถึงใน สุวภาพ ประภาสวสัด์ิ ( 2554, น.9) คาํวา่ “ทศันคติ” (Attitude) หรือมีช่ือเรียก
อรกอยา่งหน่ึงวา่ เจตคติ มีผูใ้หค้าํนิยามไวต่้างๆ มากมาย มากกวา่ 100 นิยาม ในท่ีน้ีจะขอเลือกนาํมา
กล่าวเพียง 3 นิยาม ท่ีไดรั้บการยอมรับ ดงัต่อไปน้ี   

นิยามท่ี1 ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อวตัถุอยา่งใดอยา่งหน่ึง วา่
มี ลกัษณะอยา่งไร มีความรู้สึกทางบวกหรือทางลบ (Positive or Negative) ช่ืนชอบหรือไม่ช่ืนชอบ 
(Favorable or Unfavorable) หรือเห็นดว้ยหรือคดัคา้น (Pro or Con) (อา้งใน Loudon and Della 
Bitta, 1993, p.423) ซ่ึงการนิยามน้ีเป็นการมองทศันคติในแง่ของความรู้สึกหรือปฏิกิริยาท่าทีท่ีมีต่อ 
วตัถุ (Object)  

นิยามท่ี 2  ทศันคติ หมายถึง ความมีใจโนม้เอียงอนัเกิดจากการเรียนรู้ท่ีจะตอบสนองต่อ 
วตัถุหรือระดับชั้นของวตัถุ ในลักษณะเห็นดีเห็นชอบหรือหรือไม่ชอบอย่างใดอย่างหน่ึงอย่าง 
สมํ่าเสมอ (อา้งใน Assael. 1998, p.282) เช่น ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ก็หมายถึง ความ 
โน้มเอียงของผูบ้ริโภคอนัเกิดจากเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีจะประเมินตราสินคา้ว่าชอบตรานั้น 
หรือไม่ชอบตรานั้นอยา่งสมํ่าเสมอคงเส้นคงวา   

 นิยามท่ี3  ทศันคติ อาจให้นิยามโดยนาํนิยามท่ี 2 มาแยกลกัษณะให้เห็นเป็นขอ้ๆ แลว้
ให้ นิยามใหม่วา่ หมายถึง   “(1) เป็นความรู้สึกนึกคิดท่ีก่อเกิดจากการเรียนรู้ (Learned Construct)     
(2) ความโนม้เอียงท่ีจะตอบสนองต่อ (Tendency to Response to)    (3) วตัถุอยา่งใดอยา่งหน่ึง (An 
Object)    (4) ในลกัษณะท่ีมัน่คงสมํ่าเสมอ (Consistently)    (5) ในแนวทางเห็นชอบดว้ยหรือไม่
เห็นชอบ (Favorable or Unfavorable Way)” (อา้งใน Onkvisit and Shaw, 1994, p.202)  ลกัษณะ
สําคญั5 ประการ ของนิยามขา้งต้น สามารถอธิบายได้ดังน้ี   1.) ทศันคติเป็นความรู้สึกนึกคิดท่ี
ก่อสร้างข้ึนจากการเรียนรู้ ไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนติดตวัมาแต่ กาํเนิด  แต่เป็นส่ิงท่ีบุคคลจะไดรั้บจาก
ประซ่ึงอาจเป็นประสบการณ์ทางตรงหรือ ประสบการณ์ทางออม้ก็ได ้ 2.) ทศันคติโดยตวัมนัเอง
ไม่ใช่พฤติกรรม  (Not behavior per se) ดงันั้นจึงมีความเหมาะสม มากกวา่ท่ีจะกล่าววา่ ทศันคติ
เป็นความโนม้เอียง หรือสภาพพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อวตัถุ เช่น ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะชอบ หรือ
อยากจะซ้ือผลิตภณัฑใ์ดผลิตภณัฑห์น่ึง โดยเฉพาะมากกวา่ ผลิตภณัฑ์อนัๆ เป็นตน้  3.)  ทศันคติจะ
แสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัวตัถุเสมอ “วตัถุ” อาจเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล สถาบนั 
ผลิตภณัฑ์ปัญหาสังคม หรืออะไรก็ไดซ่ึ้งส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงเก่ียวขอ้งท่ีสําคญั เพราะวา่ทศันคติจะไม่
อาจเกิดข้ึนไดด้ว้ยตวัของมนัเอง (Self ‟ Generated)  4.) ทศันคติมีลกัษณะค่อนขา้งคงทนถาวร 
(Enduring) ไม่ใช่อยู่ในสภาพชั่วครู่ชั่วยามท่ีจะ เปล่ียนแปลงได้ง่ายๆ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
ทัศนคติเปล่ียนแปลงมิได้แท้จริงแล้วทัศนคติ เปล่ียนแป ลงได้เพียงแต่ว่ากระบวนการการ
เปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึนช้ามาก และมกัจะเผชิญกบัการ ต่อตา้นค่อนขา้งมาก และยิ่งบุคคลมีอยูม่าก
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ข้ึน ทศันคติจะยิ่งมัน่คงมากข้ึน จนยากจะเปล่ียนแปลง ได ้5.) ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัวตัถุ
จะไม่เป็นกลาง (Not Neutral) แต่จะแสดงทิศทางและ ความเขม้ขน้ของทศันคติในทางชอบหรือไม่
ชอบอยา่งใดอยา่งหน่ึงเช่น ผูบ้ริโภคมีทศันคติชอบ ลกัษณะของผลิตภณัฑ์นั้น และไม่ชอบลกัษณะ
ของผลิตภณัฑ์นั้น เป็นตน้  จากการท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น  ก็พอจะสรุปเป็นความคิดรวบยอดไดว้่า  
ทศันคติก็คือ แนวทางท่ีเราคิด  รู้สึก หรือมีท่าทีท่ีจะกระทาํต่อบางส่ิงบางอย่างในส่ิงแวดล้อม
รอบตวัเรา เช่น ทศันคติต่อร้านคา้ปลีก  ทศันคติต่อผลิตภณัฑ์หรือทศันคติต่อรายการโทรทศัน์ เป็น
ตน้  โดย ทศันคติจะแสดงให้เห็นถึงทิศทางความรู้สึกต่อส่ิงเหล่าน้ี ว่าเรามีความรู้สึกอย่างไร  ซ่ึง
อาจรู้สึกใน ทางบวกหรือทางลบ ชอบหรือไม่ชอบ  ดีหรือไม่ดี  พอใจหรือไม่พอใจ เป็นตน้  

 
2.5  แนวคิดทางการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยั่งยนื 

ปัจจุบนัประเทศไทยมีการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง หลายแห่งมีการสร้าง
สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ๆเพื่อให้เกิดความหลากหลายและส่ิงดึงดูดใจให้กบันักท่องเท่ียว แต่มี
สถานท่ีท่องเท่ียวหลายท่ีเหมือนกนัท่ีไดรั้บความนิยมในช่วงแรกเท่านั้น และหลงัจากนั้นก็ซบเซา
และปิดกิจการลงไป หรือกลายเป็นแหล่งเส่ือมโทรมไม่ไดรั้บความนิยม เช่นเดียวกบัการทาํตลาดนํ้ า
ท่ีปัจจุบนัมีการสร้างและมีการฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าหลายแห่งแต่เราจะทาํอย่างไรให้การ
ท่องเท่ียวตลาดนํ้ าย ังคงความนิยมและดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวอยู่ตลอด 
เพราะฉะนั้นจึงควรศึกษาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน เพื่อนาํความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาการท่องเท่ียวตลาด
นํ้าไทรนอ้ยใหเ้กิดการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืสืบไป 

ความหมายของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื 
องคก์ารท่องเท่ียวโลก (WTO) ไดก้าํหนดหลกัการของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนไวต้ั้งแต่ 

พ.ศ. 2531 วา่ ลกัษณะของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนนั้น "ไดรั้บการคาดหมายให้นาํไปสู่การจดัการ
ทรัพยากรทั้งมวล ดว้ยวิถีทางท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสุนทรียะ 
ในขณะเดียวกันก็คงไวซ่ึ้งบูรณภาพทางวฒันธรรม กระบวนการทางนิเวศวิทยาท่ีจาํเป็น ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และระบบต่าง ๆ ท่ีเอ้ือต่อชีวิต" เพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว 

หลกัการจดัการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื ของเชอรล่ี อีเบอร์ (Shirley Eber.1992) 
1. อนุรักษ์โดยใช้ทรัพยากรอย่างพอดี (Usingresource sustainable) หมายถึง ตอ้งมี

วธีิการจดัการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูเ่ดิม ทั้งมรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวฒันธรรมอยา่งเพียงพอ
หรือใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้อย่างประหยดัต้องคาํนึงถึงต้นทุนอันเป็นคุณค่า คุณภาพของ
ธรรมชาติ วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 
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การอนุรักษท์รัพยากรการท่องเท่ียว หมายถึง การสงวนรักษาคุณภาพของทรัพยากรให้
มีคุณค่าต่อชีวติท่ีดี รู้วธีิการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า ปรับปรุง บาํรุงใหเ้กิดประโยชน์ไดน้าน เพิ่มพูน 
และเสริมสร้างไวใ้หมี้มากเพียงพอต่อการใชเ้พื่อการดาํรงชีวติอยา่งเหมาะสมการปรับปรุงและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรนั้น ตอ้งคงความเป็นเอกลกัษณ์อยา่งดั้งเดิมไวใ้ห้มากท่ีสุด เกิดผลกระทบอนัเป็นผลเสีย
น้อยท่ีสุด โดยการใช้ภูมิปัญญาพื้นบา้นประยุกต์กับเทคโนโลยีแบบใหม่การใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยดัอยา่งเหมาะสมจะสามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งยาวนาน 

2. ลดการบริโภคและใชท้รัพยากรท่ีเกินความจาํเป็นกบัการลดของเสีย (Reducing over-
consumption and waste) ผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งร่วมกนัวางแผนการจดัการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อยา่งมี ประสิทธิภาพหรือจดัหาทรัพยากรอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัและมีคุณภาพเหมือนกนัใชท้ด แทนกนั
ได ้เพื่อลดการใช้ทรัพยากรท่ีหายาก ส่วนการลดของเสีย เช่น ขยะปฏิกูลตอ้งหาวิธีการจดัการโดย
การแยกประเภทขยะ ขยะแห้งอาจนาํระบบการหมุนเวียนการใช ้การใชซ้ํ้ า และการแปรรูปกลบัมา
ใชป้ระโยชน์ใหม่ (Reuse Renew Recycle) ขยะเปียกอาจนาํไปทาํปุ๋ยอินทรียแ์ละนาํหมกัปุ๋ยจุลินทรี
ได ้

3. รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรม (Maintain 
diversity) ตอ้ง วางแผนขยายรากฐานการท่องเท่ียว โดยการรักษาและส่งเสริมให้มีความหลากหลาย
เพิ่มข้ึนในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็น แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีมี
อยูเ่ดิม โดยการเพิ่มคุณค่าและมาตรฐานการบริการ เพื่อให้นกัท่องเท่ียวใช้เวลาในการท่องเท่ียว ณ 
สถานท่ีนั้นนานข้ึนหรือกลบัไปเท่ียวซํ้ าอีก 

4. ประสานการพฒันาการท่องเท่ียว (Integrating tourism into planning) ตอ้ง มีการ
ประสานแผนการพฒันาในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ แผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (เทศบาล, อบต.) แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั แผนพฒันาของกระทรวง 
ทบวง กรม ท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี เพื่อให้การพฒันาการทาํงานในสถานท่ีท่องเท่ียวเดียวกนัมีศกัยภาพ
เพิ่มมากข้ึน 

5. นาํการท่องเท่ียวขยายฐานเศรษฐกิจในทอ้งถ่ิน(Supporting local economy)ตอ้ง
ประสานงานกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานรัฐ และเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเท่ียวในท้องถ่ินโดยสรรหาความโดดเด่นของทรัพยากรในท้องถ่ินนําไป
ประชาสัมพนัธ์ และส่งเสริมการขายการท่องเท่ียว เพื่อให้นกัท่องเท่ียวเดินทางไปเท่ียวให้มากข้ึน
เป็นการสร้างรายกระจายสู่ ประชากรท่ีประกอบการในทอ้งถ่ิน 

6. การมีส่วนร่วมโดยการสร้างเครือข่ายพฒันาการท่องเท่ียวกบัทอ้งถ่ิน (Involving 
local communities) ตอ้ง ร่วมทาํงานกบัทอ้งถ่ินแบบเป็นองคก์รรวม (Participation Approach) โดย
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เขา้ร่วมในลกัษณะหน่วยงานร่วมจดั เช่น เป็นหน่วยงานร่วมทาํกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เป็น
หน่วยงานร่วมวเิคราะห์ หรือร่วมแกปั้ญหาดว้ยกนั เป็นหน่วยงานร่วมส่งเสริมการขายการท่องเท่ียว
ดว้ยกนั เป็นตน้ นอกจากนั้น ยงัตอ้งประสานเครือข่ายระหว่างองค์กรและทอ้งถ่ิน เพื่อยกระดบั
คุณภาพของการจดัการการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน 

7. มีการประชุมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั (Consulting stakeholders and 
the public) ตอ้ง มีการประสานกบัประชาคมในพื้นท่ี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กลุ่มผูก้ระกอบ
การท่องเท่ียว สถาบนัการศึกษา สถาบนัศาสนา หน่วยงานราชการท่ีรับผดิชอบในพื้นท่ี ร่วมประชุม
หารือทั้งการเพิ่มศกัยภาพให้กบัแหล่งท่องเท่ียว การประเมินผลกระทบการท่องเท่ียว การแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดจากผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นการตลาด โดยจดัการประชุมกนัอยา่งสมํ่าเสมอ
เพื่อร่วมปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั เป็นการลดขอ้ขดัแยง้ในดา้นผลประโยชน์ท่ีต่างกนั 

8. การพฒันาบุคลากร (Training staff) ตอ้งส่ง เสริมและสนบัสนุนให้ความรู้ การ
ฝึกอบรม การส่งเจ้าหน้าท่ีดูงานอย่างสมํ่ าเสมอให้มีความรู้ มีแนวคิด และวิธีปฏิบัติในการ
พฒันาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนนับเป็นการพฒันาบุคลากรใน องค์กร และเป็นการช่วยยกระดับ
มาตรฐานการบริการการท่องเท่ียว 

9. การจดัเตรียมขอ้มูล คู่มือในการบริการข่าวสารการท่องเท่ียว (Marketing tourism 
responsibly)ตอ้งร่วมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งจดัเตรียมขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวข่าวสารการบริการการ
ขายใหพ้ร้อมและเพียงพอต่อการเผยแพร่ อาจจดัทาํในรูปส่ือทศันูปกรณ์รูปแบบต่างๆ เช่น คู่มือการ
ท่องเท่ียว คู่มือการตลาดการท่องเท่ียวในรูปเอกสารแผน่พบั หนงัสือคู่มือ วดีีโอแผน่ซีดีรอมเป็นตน้ 

10. ประเมินผล ตรวจสอบ และวิจยั (Undertaking research) จาํเป็นต่อการแกปั้ญหา
และเพิ่มคุณค่าคุณภาพของแห่งท่องเท่ียวการลงทุนในธุรกิจท่องเท่ียวโดยจะตอ้งมีการประเมินผล
การตรวจสอบผลกระทบ และการศึกษาวจิยัอยา่งสมํ่าเสมอโดยการสอบถามผูใ้ชบ้ริการโดยตรงการ
สอบความเห็นจากใบประเมินผลหรือการวิจยัตลาดการท่องเท่ียวเพื่อทราบผลของการบริการนาํมา
ปรับปรุงและแกไ้ขการจดัการการบริการอย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อความประทบัใจและความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียว 

หลกัการการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื 
การท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื มีหลกัการดงัน้ี (อุษาวดี พลูพิพฒัน์, 2545) 
1. การอนุรักษแ์ละการใชท้รัพยากรอยา่งพอดี (Using Resource Sustainable )  ทั้งใน

ส่วนท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรมเป็นส่ิงสาํคญัและเนน้การทาํธุรกิจในระยะยาว 
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2. การลดการบริโภคท่ีเกินความจาํเป็นและการลดของเสีย (Reducing Over-
consumption and Waste) จะช่วยลดค่าใชจ่้ายในการทาํนุบาํรุงส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกทาํลายในระยะยาว 
และเป็นการเพิ่มคุณภาพของการท่องเท่ียวดว้ย 

3. การรักษาและส่งเสริมความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ (Maintaining 
Diversity) สังคม และวฒันธรรม จะช่วยขยายฐานของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอนาคต 

4. การประสานการพฒันาการท่องเท่ียว (Integrating Tourism into Planning) เขา้กบั
กรอบแผนกลยุทธ์การพฒันาแห่งชาติ การพฒันาทอ้งถ่ิน และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
จะช่วยขยายศกัยภาพการท่องเท่ียว 

5. การท่องเท่ียวท่ีรองรับกิจกรรมในทอ้งถ่ิน (Supporting Local Economic) โดย
คาํนึงถึงราคาและพฒันาคุณค่าของส่ิงแวดลอ้มไว ้ไม่เพียงแต่ทาํให้เกิดการประหยดั แต่ยงัป้องกนั
ส่ิงแวดลอ้มไม่ใหถู้กทาํลายอีกดว้ย 

6. เนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน (Involving Local Communities) ในดา้นการ
จดัการผลตอบแทนของประชาชน และส่ิงแวดลอ้มเพื่อช่วยยกระดบัคุณภาพชีวติและการจดัการการ
ท่องเท่ียว 

7. การประสานความร่วมมือระหว่างผูป้ระกอบการ ประชาชนท้องถ่ิน องค์กรและ
สถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง (Consulting Stakeholders and the Public) เพื่อลดขอ้ขดัแยง้และร่วมแกปั้ญหา 

8. เป็นการฝึกอบรมบุคลากร (Training Staff ) โดยสอดแทรกแนวคิดและวิธีปฏิบติัใน
การพฒันาแบบยัง่ยนืแก่บุคลากรทอ้งถ่ินทุกๆระดบั เพื่อยกระดบัการบริการการท่องเท่ียว 

9. ขอ้มูลข่าวสารท่ีส่ือให้กบันกัท่องเท่ียว โดยมุ่งสร้างความเขา้ใจในการเคารพต่อ
ธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรมท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว (Marketing Tourism Responsibly) อีกทั้ง
เป็นการช่วยยกระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวอีกทางหน่ึง 

10. การวจิยัและติดตามผล (Undertaking Research) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการ
ดาํเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อนาํไปสู่แนวทางการแกไ้ขท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

ลกัษณะของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื 
การท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื ควรมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี (อุษาวดี พลูพิพฒัน์ผล, 2545) 
3.1 เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความต่อเน่ือง (Continuity) หมายถึง ความต่อเน่ืองของ

ทรัพยากรธรรมชาติ และความต่อเน่ืองของวฒันธรรมซ่ึงจดัเป็นทรัพยากรหลกัในการท่องเท่ียว 
และสามารถมอบประสบการณ์นนัทนาการท่ีดีใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 
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3.2 เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ (Quality) หมายถึงการเนน้คุณภาพของสามส่วนหลกั 
คือ คุณภาพของส่ิงแวดล้อม คุณภาพของประสบการณ์ นันทนาการท่ีนักท่องเท่ียวได้รับ และ
คุณภาพชีวติของคนในชุมชน 

3.3 เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความสมดุล (Balance) หมายถึงความสมดุลระหว่างความ
ตอ้งการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ินและขีดความสามารถของ
ทรัพยากร 

ทฤษฎีวงจรชีวติของ Butler (1980) 
เลิศพร ภารสกุล (2556) กล่าวว่า บตัเลอร์ เช่ือว่าขณะท่ีแหล่งท่องเท่ียวมีการพฒันา

ดาํเนินไป ปัญหาต่างๆ จะเกิดข้ึนตามมาเน่ืองจากคนนอกพื้นท่ีเร่ิมเขา้ไปควบคุมอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวของท้องถ่ิน และรูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคนในท้องถ่ินกับผูเ้ข้าไปเยือนก็จะ
เปล่ียนไปตามลักษณะท่ีเป็นทางการมากข้ึน ในหลกัของการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน เรา
จะตอ้งพยายามชะลอหรือป้องกนัไม่ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในลกัษณะดงักล่าวข้ึน 

ในขณะเดียวกนัเราจะเห็นไดว้่าใจวงจรชีวิตของแหล่งท่องเท่ียวจะมีช่วงหน่ึงท่ีแหล่ง
ท่องเท่ียวเขา้สู่ช่วงถดถอย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีกระทบต่อความย ัง่ยืนทางการท่องเท่ียว เพราะการถดถอย
ของการท่องเท่ียวจะนาํไปสู่ส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนาซ่ึงไดแ้ก่ 

1. รายไดข้องแหล่งท่องเท่ียวลดลง พร้อมกบัภาวการณ์มีงานทาํของคนในแหล่งลดลง
ดว้ย 

2. โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไม่มีการใชใ้หคุ้ม้กบัเงินท่ีลงทุนไป 
3. อาคารสถานท่ีถูกปล่อยทิ้งร้าง หรือมีการใชป้ระโยชน์นอ้ยกวา่ท่ีควร 
4. ขวญัและกาํลงัใจของคนในทอ้งถ่ินเสียไป 
บตัเลอร์ เป็นคนแรกท่ีเสนอแนวคิดเด่ียวกบัเร่ืองวงจรชีวิตของแหล่องท่องเท่ียวเอาไว้

เม่ือปี ค.ศ. 1980 เขาไดเ้สนอแผนภูมิหรือโมเดลเก่ียวกบัวงจรชีวิตของแหล่งท่องเท่ียวเอาไวด้งัน้ี 
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ภาพที ่2.6  วงจรชีวิตของแหล่งท่องเท่ียว 
 
2.6  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

จุไรลกัษณ์  จิตรสบาย (2548) วจิยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ดา้นโครงสร้างพื้นฐานกรณีศึกษาตาํบลเป้า อาํเภอตระกานพืชผล จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการวิจยั
พบวา่ 

1. ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 36 ‟ 45 ปี มีสถานภาพสมรสมีระดบั
การศึกษาระดบัประถมศึกษา มีตาํแหน่งประชาคมหมู่บา้น / ชุมชน และมีรายไดต่้อปีของครอบครัว
อยูร่ะหวา่ง 10,000 ‟ 20,000 บาท 

2. ประชาชนมีความเห็นดว้ยเก่ียวกบักฎระเบียบเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารงานดา้นโครงสร้างพื้นฐานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานดา้นโครงสร้างพื้นฐานโดยรวมและเป็นราย
ดา้น 4 ดา้น คือ ดา้นการร่วมจดัทาํแผนพฒันา การร่วมตรวจสอบรับรู้และแสดงความคิดเห็นการ
ร่วมกาํหนดความตอ้งการ และการร่วมปฏิบติัติดตามผล / ประเมินอยูใ่นระดบัมาก 

4. ประชาชนท่ีมีความแตกต่างกนัในดา้น อายุ เพศ สถานภาพสมรส การศึกษาตาํแหน่ง 
รายไดอ้าชีพ และการไดรั้บขอ้มูล ข่าวสาร มีส่วนร่วมในการบริหารงานดา้นโครงสร้างพื้นฐานไม่
แตกต่างกนั แต่ประชาชนท่ีไดรั้บการฝึกอบรมต่างกนั มีส่วนร่วมในการบริหารงานโครงสร้างพื้น 
ฐานโดยรวม และดา้นการจดัทาํแผนพฒันาตาํบลต่างกนั 
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พนัทิพา พนัธ์สุรินทร์ (2548) วิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองขุ่นใหญ่อาํเภอหนองพอกจงัหวดัร้อยเอ็ดผลการวิจยัพบวา่ 

1. ประชาชนตาํบลหนองขุ่นใหญ่ มีส่วนร่วมในขั้นตอนการจดัทาํแผนพฒันาตาํบล5 ปี 
คือ การเตรียมการจดัทาํแผน การกาํหนดปัญหาและแนวทางในการพฒันาหมู่บา้น การกาํหนดและ
จดัลาํดบัความสําคญัของปัญหาในระดบัตาํบล  การกาํหนดแนวทางในการพฒันาหมู่บา้นการ
กาํหนดและจดัลาํดบัความสําคญัของปัญหาในระดบัตาํบล การกาํหนดแนวทางพฒันาขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จากการมีส่วนร่วมทั้ง 5ขั้นตอนน้ี
พบว่า กลุ่มประชาชนท่ีให้ความร่วมมือในทุกขั้นตอนเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย คือกลุ่ม
ประชาคมหมู่บา้น กลุ่มคณะกรรมการหมู่บา้น และกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 

2. ปัญหาและอุปสรรคของการจดัทาํแผนพฒันาตาํบล  ท่ีไม่ประสบผลสําเร็จเท่าท่ีผา่น
มา เน่ืองจากไม่ไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนทุกกลุ่มทั้ง 5 ขั้นตอน ประชาชนขาดความรู้ความ
เขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตนเองในการจัดทาํแผนพฒันาตาํบล และขาดวิสัยทศัน์ในการมีส่วน
ร่วมวางแผนพฒันาทอ้งถ่ินโดยสรุปผลการศึกษาคน้ควา้น้ีสามารถใช้เป็นสารสนเทศให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนจดัทาํกิจกรรม สนบัสนุนให้ประชาชนได้
เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลในการพฒันาทอ้งถ่ิน
รวมไปถึงใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาประเทศต่อไป 

บุญเทียม  จนัสุข (2548 ) วจิยัเร่ืองการมีร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานแบบการมี
ส่วนร่วมในการดาํเนินงานของเทศบาลโดยรวมไม่แตกต่าง สรุป ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดาํเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลกมลาไสยมีโอกาสเขา้ร่วม
ในการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีสําคญั ตั้งแต่การเสนอความตอ้งการและความเดือดร้อนของตนเองต่อ
สมาชิกสภาเทศบาล ซ่ึงอาจนาํเสนอผ่านสมาชิกสภาเทศบาลท่ีได้มีการออกเยี่ยมชุมชนอย่าง
สมํ่าเสมอ เพื่อรับขอ้เสนอต่างๆ มาเป็นขอ้มูล ในการจดัโครงการพฒันาต่างๆ ให้สามารถแกไ้ข
ปัญหาของประชาชนไดอ้ย่างถูกจุด นอกจากนั้น ประชาชนยงัสามารถเสนอความตอ้งการของ
ตนเองผา่นเวทีประชาคมท่ีทางเทศบาลจดัข้ึน เพื่อเป็นการรวบรวมขอ้มูลก่อนการจดัทาํแผนงบประ
มานของเทศบาล เพื่อให้การจดัทาํแผนการพฒันาทอ้งถ่ินสอดคลอ้งและสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชน 

กริชกมล เหล่าอรรคะ (2550) วิจยัเร่ืองบทบาทของเทศบาลตาํบลหัวขวางในการ
พฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินผลการวิจยัพบวา่ 
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1. ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 31 ‟ 50 ปี รองลงมามีอายุ 
51 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี รองลงมามีระดบัการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้ง รองลงมามีอาชีพคา้ขาย 

2. ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของเทศบาลตาํบลหัวขวางในการ
พฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบั
มาก ประชาชนท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของเทศบาลในการพฒันาการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน โดยรวมและเป็นรายดา้นคือ ดา้นสังคมไม่แตกต่างกนัดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน ดา้นเศรษฐกิจ ด้านการเมืองการบริหารและดา้นการจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษา
ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของเทศบาลในการพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพฒันาทอ้งถ่ินโดยรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

ศิริกาญจน์  กติติชยานนท ์(2550) วจิยัเร่ืองการสร้างมาตรฐานตลาดนํ้าเพื่อการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ : กรณีศึกษาตลาดนํ้ าตล่ิงชัน ผลการศึกษาวิจยัสรุปได้ว่ามาตรฐานตลาดนํ้ าเพื่อการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มี 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะทางกายภาพของแหล่งท่องเท่ียว ดา้นลกัษณะการ
จดัการและบริการแหล่งท่องเท่ียว ดา้นสังคมและศิลปวฒันธรรม ดา้นการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
และดา้นเศรษฐกิจ การเปรียบเทียบสภาวะของตลาดนํ้ าตล่ิงชนัในปัจจุบนักบัตลาดนํ้ ามาตรฐาน มี
ความ แตกต่างกนัในทุกดา้น และทุกดชันีของมาตรฐานตลาดนํ้า อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ กลยุทธ์ท่ี
ใชพ้ฒันาตลาดนํ้าตล่ิงชนัไปสู่การเป็นตลาดนํ้ามาตรฐาน พฒันาตามมาตรฐาน ตลาดนํ้ า 5 ดา้น ดงัน้ี 
1) พฒันาดา้นลกัษณะทางกายภาพของแหล่งท่องเท่ียว 2) พฒันาดา้น ลกัษณะการจดัการและบริการ
แหล่งท่องเท่ียว 3) พฒันาด้านสังคมและศิลปวฒันธรรม 4) พฒันา ด้านการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มและ 5) พฒันาดา้นเศรษฐกิจ 

จากการศึกษางานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งทาํให้เราทราบถึงแนวทางในการดาํเนินการ
งานวิจยั เพื่อเป็นแนวทางท่ีชดัเจนถูกตอ้งและตรงประเด็นมากข้ึน โดยการนาํเอาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
มาประมวลตามวตัถุประสงค์ท่ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดไว ้ผลการวิจยัของหลายท่านทาํให้ทราบว่าการมี
ส่วนร่วมของชุมชน และ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรือแมแ้ต่นกัท่องเท่ียวเองลว้นแลว้แต่เป็นส่วนสําคญัใน
การท่ีจะพฒันาตลาดนํ้าใหย้ ัง่ยนืได ้แต่หลายแห่งก็ตอ้งประสบปัญหาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม เพราะ
ไม่ค่อยไดรั้บการสนบัสนุน หรือการมีส่วนร่วมของประชาชนเท่าท่ีควร ทาํใหต้ลาดนํ้ าหลายแห่งไม่
ประสบความสําเร็จมีนกัท่องเท่ียวไปนอ้ยและปิดตวัลงไป ในท่ีสุด  ซ่ึงจากขอ้มูลดงักล่าวผูว้ิจยัจึง
ไดน้าํมาคิดทบทวนและมีการกาํหนดกรอบแนวคิดในการวจิยัไวด้งัน้ี 
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สิริพฒัน์ ลาภจิตร (2550) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
สนบัสนุนการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาํบล อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี ผล
การศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นชุมชน และปัจจยัดา้นองคก์าร(อบต.)มีความสัมพนัธ์
และมีผลต่อการตดัสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนบัสนุนการบริหารงานอบต.ซ่ึงหาก
ระดบัการมีส่วนร่วมกิจกรรมใดสูงก็จะพบวา่ระดบัการมีส่วนร่วมของกิจกรรมอ่ืนสูงตามกนัดว้ย
การมีส่วนร่วมส่วนใหญ่เป็นเพียงการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ในขณะท่ีการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
เชิงนโยบายและการตรวจสอบการดาํเนินงานของ  อบต. อยู่ในระดบัค่อนขา้งตํ่าส่วนปัจจยัหรือ
สาเหตุท่ีทาํให้ประชาชนตดัสินใจเขา้มามีส่วนร่วมงานกบั อบต. พบวา่ ปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่การ
เป็นหนา้ท่ีของประชาชน อาสาสมคัรดว้ยใจ มีความรู้ความสามารถ กลา้พูดกลา้แสดงความคิดเห็น 
เป็นท่ีเคารพนบัถือของคนในชุมชน มีทกัษะและประสบการณ์ เป็นประโยชน์กบัตวัเองและชุมชน 
ส่วนปัจจยัดา้นชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนให้การสนบัสนุนและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม เลือกให้เป็น
ตวัแทน ชุมชนมีความสามคัคี และมีกลุ่มต่างๆ ท่ีสนบัสนุนผลกัดนัการมีส่วนร่วม ส่วนปัจจยัดา้น
องคก์าร ไดแ้ก่ อบต. ดาํเนินงานเป็นไปตามกฎระเบียบ เอาใจใส่กระตือรือร้นในการแกปั้ญหามี
ประชาพิจารณ์ประชาคมหมู่บา้น สําหรับตวัแบบการตดัสินใจ พบวา่ทั้ง 3 กลุ่มมีการตดัสินใจแบบ
มีเหตุผล มีระดบัความถ่ีมากท่ีสุด รองลงมา คือ การตดัสินใจแบบผสม การตดัสินใจแบบกลุ่ม ตวั
แบบผูน้าํ ตวัแบบสถาบนั ตวัแบบค่อยเป็นค่อยไป และทา้ยสุดเป็นตวัแบบถงัขยะ สาเหตุท่ีคน
ตดัสินใจไม่เขา้มีส่วนร่วมเป็นปัจจยัดา้นบุคคล คือ ในเร่ืองการศึกษา ความรู้ทกัษะประสบการณ์
ความคิดหรือปม (Stigmatizations) ของประชาชนท่ีคิดวา่ตวัเองไม่สาํคญั ไม่ใช่หนา้ท่ีไม่มีเวลา ขาด
โอกาสการประกอบอาชีพ ส่วนปัจจยัดา้นชุมชน เป็นปัญหาท่ีชุมชนขาดความสามคัคี มีความ
ขดัแยง้กนั ส่วนปัจจยัดา้นองคก์าร เป็นปัญหาความโปร่งใสและความเป็นธรรมาภิบาลของอบต. 
เม่ือวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) พบวา่ การมีส่วนร่วมมีปัจจยัสําคญั คือ ความมีหนา้ตาใน
สังคม จิตสาธารณะ และการดาํเนินงานของ อบต. 

อมรรัตน์ ศิริกาญจนวงค ์(2551) วจิยัเร่ืองการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานของเทศบาลตาํบลบรบือ อาํเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวิจยัพบวา่ประชาชนมี
ระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาลโดยรวมและเป็นรายขั้น2 ขั้น คือ ขั้นการลงทุนและ
การปฏิบติังาน และขั้นการติดตามและประเมินผล อยูใ่นระดบันอ้ยส่วนรายไดอี้ก2 ขั้น คือ ขั้นการ
คน้หาปัญหาและสาเหตุ และขั้นการวางแผนดาํเนินกิจกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. ประชาชนเพศชายมีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาลโดยรวมและเป็นรายขั้น 
3 ขั้น คือ ขั้นการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ขั้นการวางแผนดาํเนินกิจกรรมและขั้นการ
ลงทุนและปฏิบติังาน และมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ย 1 ข้ึน คือ ขั้นการติดตามและประเมินผล ส่วน
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ประชาชนเพศหญิงมีส่วนร่วมในการบริหารงานโดยรวมและเป็นรายขั้นทั้ง 4 ขั้น อยูใ่นระดบันอ้ย 
นอกจากน้ีประชาชนเพศชายมีส่วนร่วมในการบริหารงานโดยรวมและในรายดา้นทั้ง 3 ขั้นคือ ขั้น
การคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ขั้นการวางแผนดาํเนินกิจกรรม และขั้นการลงทุนและ
ปฏิบติังานมากกวา่ประชาชนเพศหญิง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ประชาชนทั้งสอง
กลุ่มมีส่วนร่วมขั้นการติดตามและประเมินผลไม่แตกต่างกนั 

3. ประชาชนท่ีมีอายุ 18 ‟ 25 ปี และ 26 ‟ 35 ปี มีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาล
โดยรวมและเป็นรายขั้นทุกขั้นอยูใ่นระดบัน้อย ประชาชนท่ีมีอายุ 36 ‟ 45 ปี มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานเทศบาลโดยรวมและเป็นรายขั้น 2 ขั้น คือ ขั้นการลงทุนและปฏิบติังานและขั้นติดตาม
และประเมินผลอยูใ่นระดบันอ้ย และมีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาลอีก 2 ขั้นอยูใ่นระดบัปาน
กลาง คือ ขั้นการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา และขั้นการวางแผนดาํเนินกิจกรรมส่วน
ประชาชนท่ีมีอายุ 46 ปี ข้ึนไป ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาลโดยรวม และเป็นรายขั้น 3
ขั้น อยู่ในระดบัปานกลางและมีส่วนร่วมขั้นการติดตามและประเมินผลอยู่ในระดบัน้อย โดย
ประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีส่วนร่วมโดยรวมและรายขั้น 2 ขั้น คือ ขั้นการคน้หาปัญหาและ
สาเหตุของปัญหา และขั้นการวางแผนดาํเนินกิจกรรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั
0.05 ส่วนรายขั้น 2 ขั้น คือ ขั้นการลงทุนและการปฏิบติัหนา้ท่ี และขั้นการติดตามและประเมินผล
ไม่แตกต่างกนั 

4. ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษา และอาชีพต่างกนัมีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาล
ตาํบลบรบือ โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัสรุป ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลบรบือ มีระดบั
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาลตาํบลบรบือ โดยรวมและรายขั้น 2 ขั้น อยูใ่นระดบันอ้ย 
ยกเวน้ขั้นการคน้หาปัญหาและสาเหตุ และขั้นการวางแผนดาํเนินกิจกรรม อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ประชาชนท่ีมีความแตกต่างในเร่ืองเพศ ช่วงอายุ มีระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาล
แตกต่างกนั แต่ประชาชนน้ีมีความแตกต่างในระดบัการศึกษา และอาชีพมีระดบัการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานเทศบาลตาํบลบรบือไม่แตกต่างกนั ซ่ึงขอ้สนเทศท่ีไดส้ามารถใชเ้ป็นประโยชน์ใน
การพฒันาและปรับปรุงการบริหารงานเทศบาลบรบือใหมี้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป 

จริยาวฒัน์  โลหะพนูตระกลู  (2553) การพฒันาและแกไ้ขปัญหาชุมชน  ดว้ยการจดัการ
พฒันา แหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน กรณีศึกษาตลาดนํ้ าบางนํ้ าผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ผลการวิจยัพบวา่การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้ าบางนํ้ าผึ้งดาํเนินการโดยองค์การบริหาร ส่วน
ตาํบลบางนํ้ าผึ้งสามารถแกไ้ขปัญหาให้แก่ชุมชนเร่ืองผลผลิตทางการเกษตรไดเ้พราะเป็นการสร้าง 
อาชีพและรายไดใ้หแ้ก่ประชาชนในพื้นท่ีความสําเร็จดงักล่าวเป็นผลสืบเน่ืองจากปัจจยัภายนอกซ่ึง
ได้แก่ กระแสการส่งเสริมการท่องเท่ียวรูปแบบต่างๆของภาครัฐท่ีสร้างความต้องการในการ
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ท่องเท่ียวของ ภาคประชาชนอยา่งต่อเน่ืองควบคู่กบัการส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวระดบัทอ้งถ่ิน โดยมี
ปัจจยัภายในคือพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นสวนเกษตรดั้ งเดิมแบบยกท้องร่องซ่ึงเป็นพื้นท่ีอนุรักษ์ของ
ภาครัฐมาตั้งแต่ปี2520 และตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครทั้งน้ีการมีผูน้าํอย่างเป็นทางการท่ีดาํรง
ตาํแหน่งนายก อบต. ทาํให้ สามารถจดัสรรงบประมาณเพื่อการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวได้อย่าง
ต่อเน่ืองรวมถึงสามารถขยายผลการ พฒันาแหล่งท่องเท่ียวไปเช่ือมโยงกบัการพฒันาชุมชนในดา้น
ต่าง ๆไดอ้ย่างกวา้งขวางเช่นการพฒันา ดา้นคมนาคม สาธารณูปโภคต่าง ๆการร้ือฟ้ืนวฒันธรรม
ประเพณีเป็นตน้ในส่วนของกระบวนการจดัการเพื่อบรรลุตามองค์ประกอบ 4ด้านของการเป็น
แหล่งท่องเท่ียว เชิงนิเวศได้แก่ (1) องค์ประกอบด้านพื้นท่ีท่องเท่ียว (2) องค์ประกอบด้านการ
จดัการ(3) องคป์ระกอบ ดา้นกิจกรรมกระบวนการ และ (4) องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมรวมถึง
การประชาสัมพนัธ์และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวทั้งในและนอก
พื้นท่ี พบว่าทาํไดดี้ในองค์ประกอบท่ี1-3หากแต่ตอ้งพฒันาเพิ่มเติมในองค์ประกอบท่ี4ดา้นการมี
ส่วนร่วมและควรสร้าง เครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวกบัพื้นท่ีตาํบลใกลเ้คียง
ใหม้ากข้ึน 

หทยัรัตน์ เดชศกัดา (2553) วิจยัเร่ืองความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อตลาด
นํ้ า 4 ภาคจงัหวดัชลบุรี  จากผลการศึกษา พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศชายมีอายุ 21 ‟ 30 ปี การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีอาชีพเป็น
พนกังานบริษทัเอกชนมีรายไดต่้อเดือน 15,001 ‟ 20,000 บาท โดยนกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึง
พอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นดา้นผลิตภณัฑ์ ในระดบัพอใจอย่างยิ่ง ความพึงพอใจดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่ายความพึงพอใจด้านลกัษณะดา้นทางกายภาพ ความพึงพอใจด้านบุคลากร 
ความพึงพอใจดา้นราคาความพึงพอใจดา้นส่งเสริมการตลาด ความพึงพอใจดา้นกระบานการการ
ให้บริการ พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อตลาดนํ้ า 4 ภาค พบวา่นกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เดินทางมาเท่ียวกบัเพื่อน และไดรั้บขอ้มูลการท่องเท่ียวส่วนใหญ่ทางอินเตอร์เน็ต และ
เดินทางมาท่องเท่ียวดว้ยรถยนตส่์วนบุคคล ในช่วงวนัเสาร์-อาทิตย ์โดยมีเพื่อนเป็นผูมี้ส่วนร่วมใน
การตดัสินใจ เสียค่าใชจ่้ายต่อคร้ังประมาณ 401 ‟ 600 บาท ส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวตลาด
นํ้ ามาเป็นคร้ังแรกผลจากการวิเคราะห์สมมติฐาน พบว่านกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพรายได ้แตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 นอกจากน้ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ 
รายได ้แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดนํ้ า 4 ภาคแตกต่างกนัอย่างนยัสําคญั 0.05 ส่วน
การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์พบว่า ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อตลาดนํ้ า 4 ภาค ดา้นความถ่ีในการเดินทางมาท่องเท่ียว ดา้น
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ค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว ดา้นแนวโนม้พฤติกรรมการท่องเท่ียวในอนาคต และแนวโนม้
ในการบอกต่อบุคคลอ่ืนใหม้าท่องเท่ียวตลาดนํ้า อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

กฤษฎากรณ์  ยูงทอง (2555) วิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํ
แผนพฒันาเทศบาลตาํบลนางัว่ อาํเภอเมืองเพชรบูรณ์  จงัหวดัเพชรบูรณ์  ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ี
มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนพฒันาของเทศบาลตาํบล นางัว่ อาํเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ พฒันาทอ้งถ่ิน
เทศบาลตาํบลนางัว่ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาในองค์ ประกอบแต่ละด้าน
พบวา่ประชาชนมีส่วนร่วมมากทีสุดคือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ดา้นการมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ และดา้นการมีส่วนร่วมในการ ประเมินผล ดงัน้ี   
ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันา ทอ้งถ่ิน
ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินและประชาชนทีเขา้ร่วมประชุม ที
เก่ียวขอ้งกบัโครงการหรือกิจกรรมต่างๆของเทศบาลตาํบลนางัว่ โดยท่ีประชาชนไดเ้สนอความ 
ตอ้งการของชุมชนให้ไดรั้บการบรรจุในโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาลตาํบลนางวัเพื่อนาํมา 
เป็นแนวทางในการดําเนินงานพฒันาในปีถัดไป ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ พบว่า
ประชาชนไดผ้ลจากการวางแผนพฒันา ทอ้งถ่ินของเทศบาล ตาํบลนางัว่ ทาํใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ิน
ไดรั้บการบริการจากเทศบาลตาํบลนางัว่ ได ้จดัทาํแผนงาน โครงการท่ีมีลกัษณะเป็นวตัถุส่ิงของ
เช่นเคร่ืองอุปโภคบริโภค เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ สําหรับการประกอบอาชีพของกลุ่มแม่บ้านเพื่อ
แจกจ่ายใหก้บัประชาชนทั้งโดยทางปฏิบติังาน ประจาํวนัของประชาชนรวมถึงเป็นแนวทางในการ
เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ดา้นการมีส่วนร่วมดาํเนินการ  พบวา่การดาํเนินการ ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการไดเ้ขา้ ร่วมประชุมจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินเพราะคิดวา่จะทาํให้มีความรู้ความเขา้ใจใน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินมากข้ึนและ ส่งผลต่อประชาชนได้เข้าร่วมปฏิบัติตามนโยบาย 
แผนงาน โครงการเทศบาลตาํบลนางัว่ ให้มีและประสิทธิผลแก่ประชาชน ดา้นการมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล พบวา่ เทศบานตาํบลนางัว่ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่าน เขา้มาร่วมควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบติังานตามแผนพฒันาท้องถ่ินโดยได้มีการแต่งตั้งประชาชนเข้าเป็นกรรมการประเมินผล
แผนงานหรือโครงการตามแผนพฒันาและมีส่วนร่วมในการจดัแผนพฒันา ทอ้งถ่ินเพื่อเป็นการ
สร้างความเช่ือมัน่จากประชาชนในการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลนางัว่ 

ปรียาภรณ์  เนียมนก และ วศิน  เหล่ียมปรีชา (2555) วิจยัเร่ือง การรวมกลุ่มของชุมชน
นกัปฏิบติัเพื่อสร้างรูปแบบทางการตลาดท่ีย ัง่ยืนผ่านทฤษฎีกิจกรรม:กรณีศึกษาตลาดนํ้ าอมัพวา 
ผลการวจิยัพบวา่ 1) รูปแบบทางการตลาดท่ีย ัง่ยืนของตลาดนํ้ าอมัพวา คือการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนจาก การนาํส่ิงท่ีมีคุณค่าในทอ้งถ่ินสร้างเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวในชุมชนตามวิถีชีวิตประจาํวนั
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โดยสร้างความแตกต่างใหเ้ปิดเป็น ตลาดนํ้ายามเยน็เพียงวนัศุกร์-วนัอาทิตยเ์ท่านั้น ทั้งน้ีเพื่อตอ้งการ
ให้คนในชุมชนมีรายได ้และเกิดเศรษฐกิจท่ีดีโดยมีการ คาํนึงถึงสังคม และส่ิงแวดลอ้ม 2) ชุมชน
นกัปฏิบติัของตลาดนํ้าอมัพวารวมกลุ่มอยา่งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการเพื่อ แบ่งปันความรู้ใน
การสร้างตลาดนํ้ าอมัพวาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมจากการใช้ชีวิตประจาํวนัท่ีปฏิบติั
มาถึง ปัจจุบนัเพื่อให้ตลาดเกิดความย ัง่ยืน 3) นกัท่องเท่ียวมีบทบาทสําคญัในการสร้างรูปแบบทาง
การตลาดท่ีย ัง่ยืนโดยการเลือกใช้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจของท้องถ่ินทาํให้ชุมชนได้รับ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยตรงคําสําคัญ:ทฤษฎีกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติตลาดนํ้ าอัมพวา  
การตลาดท่ีย ัง่ยนื 

ธีราภรณ์ นกแก้ว (2555)  วิจยัเร่ือง การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์: กรณีศึกษาตลาดนํ้ าวดั
ไทร กรุงเทพมหานคร  จากการศึกษา พบวา่ สาเหตุท่ีทาํให้ตลาดนํ้ าวดัไทรไดรั้บความนิยมนอ้ยลง 
ไดแ้ก่ ปัญหาเร่ืองการบริหารจดัการ ของตลาดนํ้ าวดัไทรยงัมีความขดัแยง้กนั ประกอบกบัความ
เจริญท่ีเขา้มาในพื้นท่ีทาํใหส้ภาพแวดลอ้ม วิถีชีวิตดั้งเดิม ไดเ้ปล่ียนแปลงไปแลว้ ทาํให้ตลาดนํ้ าถูก
ลดบทบาทลงไปพร้อมกบัการสัญจรทางนํ้ า โดยหนัมาใชก้ารสัญจรทางบก และ ยา้ยข้ึนมาขายของ
บนบกแทน ท่ีผ่านมาได้มีความพยายามหลายคร้ังในการฟ้ืนฟูตลาดนํ้ าวดัไทรข้ึนมาใหม่แต่ก็ไม่
ประสบความสาํเร็จ เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวมาแลว้ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั นกัท่องเท่ียวจึงมีจาํนวน
ลดลงเร่ือยๆ พอ่คา้ แม่คา้ก็ ขาดทุน จึงทยอยถอนตวัออกไปทีละราย และปัจจุบนัก็ยงัไม่มีโครงการ
ฟ้ืนฟูตลาดนํ้าวดัไทรข้ึนมาอีก  การจดัการการท่องเท่ียวของตลาดนํ้าวดัไทร ในอดตีกระแสของการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ยงัไม่เป็นท่ีนิยมอย่างเช่นเน่ืองจากยงัไม่มีผลกระทบการท่องเท่ียวท่ีรุนแรง
เหมือนในปัจจุบนั จนกระทัง่ปีพ.ศ. 2545 ท่ีสํานกังานเขต จอมทองเขา้มาฟ้ืนฟูตลาดนํ้ าวดัไทรนั้น
เร่ิมมีการนาํแนวคิดเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เขา้มา จึงเกิดโครงการท่ีตอ้งการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
วฒันธรรมดั้งเดิมท่ีมีคุณค่าของตลาดนํ้ าให้คงอยู่ต่อไป ตอ้งการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายไดใ้ห้กบั
ทอ้งถ่ิน และ เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม แต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จ จนถึงปัจจุบนัตลาดนํ้ าวดั
ไทรก็ยงัไม่ไดมี้การบริหารจดัการการ ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษอ์ยา่งจริงจงั 

ภูวนาท  คุนผลิน (2556) แนวทางการจดัการเพื่อการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้ าของ
ไทยอยา่งย ัง่ยืน ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาแหล่งอท่องเท่ียวตลาดนํ้ าของไทย
อยา่งย ัง่ยืนมีจาํนวน  7 ปัจจยัไดแ้ก่ (1)ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการท่องเท่ียว (2) ปัจจยัดา้นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและมรดกทางวฒันธรรม (3)ปัจจยัดา้นส่ิงดึงดูดใจ (4) ปัจจยัดา้น
การอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว (5)ปัจจัยด้านระบบโลจิสติกส์และการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว (6) ปัจจยัดา้นการจดัระบบแหล่งท่องเท่ียว และ (7) ปัจจยัดา้นความร่วมมือของชุมนใน
แหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงแนวทางการจดัการดงักล่าวน้ีเป็นไปตามแนวคิดของรัฐประศาสนศาสตร์ ในการ
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บริหารจดัการท่ีเป็นการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐในระดบัประเทศและทอ้งถ่ิน ร่วมกบัการ
จดัการของภาคเอกชน ทั้งท่ีเป็นประชาชนในพื้นท่ีในฐานะเจา้ของพื้นท่ี ผูป้ระกอบการ ร้านคา้ ผูมี้
ส่วนไดเ้สีย ร่วมกนัดาํเนินการ โดยมีเป้าหมายการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้ าของไทยให้เกิด
ความย ัง่ยนื 

แนวทางการจดัการเพื่อการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้ าของไทยอย่างย ัง่ยืนท่ีใช้
รูปแบบการจดัการท่ีเรียกวา่ 7-S Model มาบูรณาการร่วมกบัปัจจยัทั้ง  7 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
แหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้ าของไทยอย่างย ัง่ยืน ไดแ้ก่ (1) โครงสร้างองคก์ร (structure) หมายถึงการ
จดัการโครงสร้างการบริหารของตลาดนํ้ า (Structure ) ท่ีทุกภาคส่วนตอ้งมีการรวมกลุ่มประสาน
ความร่วมมือ (collaborative) ในรูปแบบต่างๆ (2) กลยุทธ์ในระบบทอ้งถ่ินหรือชุมชน (3) ระบบ 
(System) หมายถึงการจดัระบบการจดัการตลาดนํ้ าเก่ียวกบัการกาํหนดรูปแบบการบริหารจดัการ
แหล่งท่องเท่ียวและระบบสนบัสนุนต่างๆท่ีช่วยดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว (4) ค่านิยมร่วม(Share value)
หมายถึงการกาํหนดแนวทางดาํเนินงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเกิดหลงัแก่ชุมชน  
(5) สไตน์  (Style) หมายถึงการสํารวจและสร้างอตัลกัษณ์ (Identity) ของตลาดนํ้ าเพื่อนาํไปสู่การ
สร้างภาพลกัษณ์ (Brand image) การท่องเท่ียวของแต่ละพื้นท่ี (6) ทกัษะความเช่ียวชาญ (Skills) 
หมายถึง ประสบการณ์ องคค์วามรู้ เก่ียวกบัการจดัการตลาดนํ้า และ (7) บุคลากร หมายถึงบุคคลท่ีมี
ส่วนร่วมไดเ้สียจากทุกภาคส่วนทีเก่ียวขอ้งกบัตลาดนํ้า 
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กรอบแนวความคิด 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดก้าํหนด กรอบแนวความคิดใน 

การศึกษาไวใ้นงานวจิยัเร่ือง การพฒันาการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าไทรนอ้ย อยา่งย ัง่ยืนโดยชุมชนมีส่วน
ร่วมซ่ึงมีการกาํหนดกรอบแนวคิดการวิจยัไว ้2 ดา้นใหญ่ๆดว้ยกนั คือดา้นระดบัการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนทอ้งถ่ิน และ ดา้นทศันคติของนกัท่องเทียวท่ีมีต่อตลาดนํ้ าไทรน้อยโดยแต่ละกรอบแนวคิด
จะมีทั้งส่วนท่ีเป็นในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เพื่อมิติของการวิจยัท่ีครอบคลุมเน้ือหาทุกดา้นท่ี
ตอ้งการศึกษา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
                          

 
 

   
 
 
 

 
                               

 
 
 

 
 
 
 
ภาพที ่2.7  กรอบแนวคิด 

 

นักท่องเทีย่ว 
เพศ 
อาย ุ
สถานภาพ 
อาชีพ 
การศึกษา 
รายได ้

ทศันคติของนกัท่องเท่ียว 
ต่อตลาดนํ้า 

แนวทางการพฒันาการ
ท่องเท่ียวตลาดนํ้าไทรนอ้ย 

ระดบัการมีส่วนร่วม 
ของชุมชน 

ประชากรท้องถิ่น 
เพศ   
อาย ุ
สถานภาพ 
การศึกษา 
รายได ้
ระยะเวลาพาํนกั 
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บทที ่ 3 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรน้อยอย่างย ัง่ยืนโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม ผูว้ิจยัไดท้  าเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และ การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research ) เพื่อให้ไดค้วามรู้อยา่งรอบดา้นเพื่อการน าขอ้มาพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรนอ้ย
อยา่งย ัง่ยนืโดยชุมชนมีส่วนร่วม ซ่ึงไดด้ าเนินตามวธีิการดงัน้ี  

3.1  การวจิยัเชิงปริมาณ   
3.1.1  การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.1.2  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.1.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.1.4  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.1.5  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.1.6  สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั  

3.2  การวจิยัเชิงคุณภาพ 
 
3.1  การวจัิยเชิงปริมาณ 

การวิจยัเชิงปริมาณจะเป็นการส ารวจขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียว และประชากรทอ้งถ่ินท่ี
ตลาดน ้ าไทรน้อย  โดยใช้การเลือกตวัอย่างแบบตามสะดวกหรือแบบบงัเอิญ (Convenient or 
accidental Sampling) การใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยเก็บขอ้มูล
จากพอ่คา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน จ านวน 50 ตวัอยา่งดา้นทศันคติ
ของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรนอ้ย จ านวน 400 ตวัอยา่งและน าขอ้มูลท่ีไดม้า
ท าการวเิคราะห์ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
 3.1.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ผูว้จิยัตอ้งการส ารวจความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อตลาดน ้ าไทร
นอ้ย เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าใช้ในการหาแนวทางการปรับปรุงในมุมมองของนกัท่องเท่ียว เพื่อการ
พฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรนอ้ยท่ีย ัง่ยืนสืบไป โดยใชสู้ตรการหาขนาดตวัอยา่งนกัท่องเท่ียว
ของยามาเน่ (Yamane : 1970)  
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 (สูตรการหาขนาดตวัอยา่งของ Yamane ) 
             n   =          N 

(1+Ne2 ) 
เม่ือ   e     =  ค่าความคลาดเคล่ือนของการประมาณค่า 
         N    =  จ านวนประชากร 
         n     =  ขนาดตวัอยา่ง 

มีนกัท่องเท่ียวเดินทางไปเท่ียวท่ีตลาดน ้ าไทรน้อยประมาณ 48,000 คน/ปี ซ่ึงเป็นทั้ง
ประชากรในพื้นท่ี และนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจากท่ีอ่ืนซ่ึงทางผูว้ิจ ัยประสงค์ท่ีจะส ารวจ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปทั้งเพศ ชายและเพศหญิง และก าหนดค่าความคลาดเคล่ือน
ของการประมาณค่าเท่ากบั5 % ( 0.05 )  ผูว้ิจยัสามารถค านวณหาขนาดตวัอยา่งส าหรับการวิจยัใน
คร้ังน้ีไดจ้ากสูตรของ Yamane ดงัน้ี  

n   =         N 
           (1+Ne2 ) 

                  n   =             48,000 
                     (1+48,000(0.05)2 ) 
                  n   =      396   
การสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง   

ประชากร     ----- นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าไทรนอ้ย ( 48,000 คน/ ปี ) 
กลุ่มตวัอยา่ง ----- จ านวน 396 คน  
ก าหนดขนาดตวัอยา่งในการท าวจิยัคร้ังน้ี 400 ชุด โดยใชว้ธีิการสุ่มตามสะดวกหรือ

แบบบงัเอิญ (Convenient or Accident al Sampling ) ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ยอมรับความคลาด
เคล่ือนในการเลือกตวัอยา่ง  0.05 
     3.1.2 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
          1. ขอ้มูลปฐมภูมิ ( Primary Data )  รวบรวมจากการใช้แบบสอบถามทศันคติของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน ้ าไทรน้อย วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัใช้การเลือกตวัอย่างโดยไม่
อาศยัหลกัความน่าจะเป็น (Non-probability sampling )เป็นการเลือกตวัอย่างแบบบงัเอิญ/ตาม
สะดวก (convenient or accidental sampling) จากการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรน้อยอยา่ง
ย ัง่ยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วมโดยการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire ) จ  านวน 400 ชุด โดยผูว้ิจยั
เก็บเองทั้งหมด นกัท่องเท่ียวทั้งเพศชายและเพศหญิงจ านวน 400 ชุด แบบสุ่มโดยบงัเอิญ 
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  2. ขอ้มูลขั้นทุติยภูมิ (Secondary Data ) คือการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร บทความ และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเป็นการรวบรวมเพื่อให้ทราบถึงแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าขอมูลท่ี
ไดม้าท าการออกแบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติในมุมมองของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน ้ า เพื่อให้
ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ผูว้จิยัไดต้ั้งไวข้องงานวจิยัคร้ังน้ี  
 3.1.3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  

ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยัเพื่อท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบ่งเป็น
ดงัน้ี  

ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นเก็บรวบรวมโดยการใชแ้บบสอบถามจากนกัท่องเท่ียว ท่ีเดินทางไป
เท่ียวท่ีตลาดน ้าไทรนอ้ยและประชากรทอ้งถ่ินโดยแบบสอบถามท่ีเลือกจะมี 2 แบบ 

1.1. แบบสอบถามปลายปิด ซ่ึงจะเป็นการท าให้ผูต้อบสามารถตอบค าถามเสร็จไดใ้น
เวลาอันสั้ นท าให้ไม่เสียเวลามากนัก ซ่ึงจ าท าให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
ประหยดัเวลาและวเิคราะห์ไดง่้ายกวา่การใชค้  าถามปลายเปิด 

1.2. แบบประเมินค่าเป็นตวัเลข (Rating Scale ) เพื่อเป็นการวดัระดบัความคิดเห็นใน
เร่ืองต่างๆ โดยการประเมินค่าออกมาเป็นตวัเลขจากมากไปหาน้อย ซ่ึงได้จะท าให้ทราบความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบังานวจิยั เน่ืองจากสามารถน ามาประยุกตใ์ชก้บัประเด็นการวิจยัได้
หลายลกัษณะ เช่น  ความคิดเห็น  การรับรู้ ความสนใจ  แรงจูงใจ ความพึงพอใจ หรือเป็นการวดั
ระดับความส าคัญในการเดินทางท่องเท่ียว โดยจะมีการก าหนดแบบสอบถาม 2 ชุด กับ
กลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ 1.นกัท่องเท่ียว และ2.ประชากรทอ้งถ่ิน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

แบบสอบถามชุดท่ี 1 จะใช้สอบถามประชากรทอ้งถ่ินได้แก่ ผูมี้ส่วนได้เสีย พ่อคา้ 
แม่คา้, รัฐบาล,เกษตรกร,ชุมชนทอ้งถ่ินท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงตลาดน ้ า ซ่ึงเป็นการสอบถามถึง
การมีส่วนร่วมของประชากรอนัจะประกอบไปดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี  1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของประชากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ  ระดบัการศึกษา รายได ้ อาชีพ ระยะเวลาในการพ านกั 

ส่วนท่ี 2 การเป็นการสอบถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชากรทอ้งถ่ิน ท่ีมีต่อการ
ท่องเท่ียวตลาดน ้าไทรนอ้ย โดยมีการใหค้ะแนนแบ่งออกเป็น 5 ระดบัคือ 

การมีส่วนร่วมของประชากรทอ้งถ่ิน  คะแนน  
มากท่ีสุด    5 
มาก     4 
ปานกลางนอ้ย   3 
นอ้ย     2 
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       นอ้ยท่ีสุด    1  
 โดยคะแนนท่ีไดจ้ะน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขคณิตการแปลความหมายของระดบั
คะแนนโดยยดึหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  
 ค่าคะแนนเฉล่ีย   การแปลความหมายจดัอยูใ่นอนัดบั 
 ค่าเฉล่ีย 4.21 - 5.00   มากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.41 - 4.20   มาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.61 - 3.40   ปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.81 -2.60   นอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80   นอ้ยท่ีสุด  
  แบบสอบถามชุดท่ี 2 จะใชเ้พื่อการสอบถามนกัท่องเท่ียวประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ 
  ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของประชากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุสถานภาพ  ระดบัการศึกษา รายได ้ อาชีพ 
  ส่วนท่ี 2 เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลการเดินทางท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นการสอบถามความชอบของการ
ท่องเท่ียว ประเภทตลาดน ้ า ความถ่ีในการเท่ียวชมตลาดน ้ า และพฤติกรรมการเดินทางของ
นกัท่องเท่ียว 
  ส่วนท่ี 3 ทศันคติของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน ้ าไทรน้อย ซ่ึงจะเป็นการวดัในเร่ือง 
สภาพแวดลอ้มการบริหารจดัการ ความพร้อมในการตอ้นรับนกัท่องเท่ียว โดยจะแบ่งเป็นระดบัการ
ใหค้ะแนนแบ่งออกเป็น 5 ระดบัคือ 

ทศันะคติของนกัท่องเท่ียวต่อตลาดน ้า  คะแนน  
มากท่ีสุด     5 
มาก      4 
ปานกลางนอ้ย    3 
นอ้ย      2 

  น ้
อยท่ีสุด     1 

โดยคะแนนท่ีไดจ้ะน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขคณิต การแปลความหมายของระดบั
คะแนนโดยยดึหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  
 ค่าคะแนนเฉล่ีย   การแปลความหมายจดัอยูใ่นอนัดบั 
 ค่าเฉล่ีย 4.21 - 5.00   มากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.41 - 4.20   มาก 

DPU



65 

 ค่าเฉล่ีย 2.61 - 3.40   ปานกลาง 
     ค่าเฉล่ีย 1.81 -2.60   นอ้ย 
     ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80   นอ้ยท่ีสุด  
    3.1.4  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา โดยผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามให้อาจารยท่ี์ปรึกษา
เป็นผูต้รวจสอบดา้นเน้ือหา และความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์กรอบแนวคิดท่ีวางไวร้วมถึงการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษาท่ีใชใ้นแบบสอบถาม พร้อมทั้งให้ค  าช้ีแนะเพื่อการปรับปรุงแกไ้ข
ใหถู้กตอ้งเหมาะสม 

3.1.5  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
เน่ืองจากงานวิจยัช้ินน้ีการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรน้อยอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงจะใช้

คะแนนวิจยัเชิงปริมาณ เพื่อท าการส ารวจทศันคติและความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวตลาดน ้าไทรนอ้ยรวมถึงการส ารวจการมีส่วนร่วมของประชากรทอ้งถ่ินท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัตลาดน ้าไทรนอ้ยโดยตรงและประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นตวัเลข
หรือจ านวนท่ีสามารถน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดม้าด าเนินการดงัน้ี 

ตรวจสอบขอ้มูล  
                   ตรวจความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม  
                   แยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 
                   น าแบบสอบถามมาลงรหสั 
                   น าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดท าการบนัทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
                   ประมวลผลดว้ยโปรแกรม ส าเร็จรูป 
  3.1.6 สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล   

ผูว้ิจยัจะใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใชใ้นการบรรยายคุณลกัษณะ
ของประชากรหรือกลุ่มตวัอย่างท่ีผูว้ิจยัเก็บรวบรวมมาไดโ้ดยการหาค่าออกมาเป็นรูปแบบความถ่ี
ร้อยละ และค่าเฉล่ีย และใช้การทดสอบสมมุติฐานเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างทศันะคติของ
นกัท่องเท่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชากรทอ้งถ่ินโดยถา้ประชากรจ าแนกได ้2 กลุ่มจะใช ้T-test 
และถา้ประชากรจ าแนกไดต้ั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไปจะใช้ F-test (One way ANOVA) หากพบความ
แตกต่างจะท าการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช ้LSD 
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3.2  เชิงคุณภาพการวจัิยเชิงคุณภาพ 

การวจิยัเชิงคุณภาพจะเป็นการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์ ประชาคมตลาด
น ้ าไทรนอ้ย โดยใชก้ารเลือกตวัอยา่งแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured interview) 
เป็นการสัมภาษณ์โดยทางผูว้จิยัจะมีการก าหนดหวัขอ้ท่ีตอ้งการสัมภาษณ์ไวล่้วงหนา้อยา่งหลวม ๆ 
โดยการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเป็นการสอบถามการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มคนดงักล่าวท่ีมีต่อตลาดน ้าไทรนอ้ย โดยการสัมภาษณ์จะด าเนินการสัมภาษณ์หลงัจากไดรั้บผล
ของขอ้มูลแบบสอบถามเรียบร้อยแลว้เพื่อเป็นการสัมภาษณ์ขอ้มูลเชิงลึก 

3.2.1  ประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 
การวจิยัเชิงคุณภาพใชว้ิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงโดยจะด าเนินการ

สัมภาษณ์ขอ้มูลเจาะลึกหลงัจากท่ีไดผ้ลการวิจยัเชิงปริมาณแลว้ โดยจะท าการสัมภาษณ์ดา้นการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรนอ้ย ผูบ้ริหารหรือประชาคมตลาดน ้ า และใชก้าร
สังเกตแบบมีส่วนร่วม 

3.2.2  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
จากการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัใชก้ารเก็บรวมรวมขอ้มูลจาก 2 แหล่ง คือแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ 

และแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ 
2.1 แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีไดจ้ากการสังเกต การ

สัมภาษณ์ และแบบสัมภาษณ์ ท่ีผูว้ิจยัด าเนินการรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
แหล่งขอ้มูลในการศึกษาเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ 

2.2 แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแ้ก่ขอ้มูลจากเอกสาร เป็นการศึกษาขอ้มูล
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อก าหนดแนวทางในการศึกษา 
เป็นประโยชน์ในการท าความเขา้ใจ และน าไปสู่แนวทางในการศึกษาวเิคราะห์ ขอ้มูลต่อไป 

3.2.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  
แบบสัมภาษณ์  ทางผูว้ิจยัจะเป็นผูส้ัมภาษณ์ดว้ยตวัเองโดยมีการก าหนดค าถามในการ

สัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้างมีการก าหนดประเด็นค าถามไวอ้ย่างหลวม ๆ  การสัมภาษณ์เป็นใน
ลกัษณะการพูดคุย หรือการซักถามระหว่างบุคคล  โดยมีการก าหนดประเด็นท่ีจะพูดไวล่้วงหน้า  
เช่นขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว  การมีส่วนร่วมของประชาชนในแหล่งท่องเท่ียว หรือ
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวในชุมชน การก าหนดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรหรือเชิงอนุรักษ์
อยา่งไร เป็นตน้โดยเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก ประชากรทอ้งถ่ินประกอบไปดว้ยพ่อคา้ แม่คา้ ,
ประชาคมตลาดน ้ า, ผูป้ระกอบการ และ เจา้หน้าท่ีรัฐบาล ท าให้มีความละเอียดลึกซ้ึงในการหา
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ข้อมูลทางการวิจยัและสามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ไปสนับสนุนในการตอบแบบ
สัมภาษณ์ได ้
อุปกรณ์ท่ีช่วยในการรวบรวมขอ้มูล 

1. สมุดจดบนัทึก ขอ้มูลท่ีส าคญัในการสัมภาษณ์ 
2. เทปบนัทึกเสียง ใชใ้นการอดัเสียงสัมภาษณ์เพื่อใหไ้ดรั้บขอ้มูลครบถว้นไม่ตกหล่น 
3. กลอ้งถ่ายรูป ใชบ้นัทึกภาพและขอ้มูลท่ีใชใ้นการสังเกต 

 3.2.4  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา โดยผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามให้อาจารยท่ี์ปรึกษา

เป็นผูต้รวจสอบดา้นเน้ือหา และความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์กรอบแนวคิดท่ีวางไวร้วมถึงการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษาท่ีใชใ้นแบบสอบถาม พร้อมทั้งให้ค  าช้ีแนะเพื่อการปรับปรุงแกไ้ข
ใหถู้กตอ้งเหมาะสม 
         3.2.5  การวเิคราะห์ขอ้มูล   

การวิเคราะห์ขอ้มูล  เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม (ปฐมภูมิ) และขอ้มูลเอกสาร 
(ทุติยภูมิ) แล้ว จึงน ามาสรุปประเด็น  น าขอ้มูลจากการสังเกตและสัมภาษณ์มาวิเคราะห์SWOT 
Analysis เพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค ์ การน าแนวทางการจดัการเพื่อการพฒันา
แหล่งท่องเท่ียวตลาดน ้าของไทยอยา่งย ัง่ยนืท่ีใชรู้ปแบบการจดัการเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการ สรุป 
หาข้อเสนอแนะ น ามาสร้างรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีตอบสนองความต้องการของ
นกัท่องเท่ียวและประชากรทอ้งถ่ิน อนัน าไปสู่แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรน้อย
อยา่งย ัง่ยนืซ่ึงกล่าวโดยละเอียดอีกคร้ังในบทท่ี 4 และบทท่ี 5 

ระยะเวลาในการศึกษา 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการท าการศึกษาวิจยั ประมาณ  10  เดือน  โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะท่ี 1   คน้ควา้อิสระโดยเร่ิมตั้งแต่เดือน มกราคม 2558  ถึงเดือนมีนาคม 2558 โดยการศึกษา
คน้ควา้จากเอกสารแนวคิด ทฤษฎีรวมถึงผลงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งและท าการเก็บรวมรวมขอ้มูล
ระยะท่ี 2  เสนอการคน้ควา้อิสระในเดือนมิถุนายน 2558 และท าการลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลจริงโดยการ
แจกแบบสอบถาม 2 ชุด ชุดท่ี1.การมีส่วนร่วมของชุมชนจ านวน 50 ชุด และ ชุดท่ี 2 ทศันคติของ
นกัท่องเท่ียว จ านวน 400 ชุด และแบบสัมภาษณ์ จ านวน 1 คน รวมถึงการสังเกตแบบมีส่วนร่วมใน
เดือนกรกฎาคม 2558 ถึง เดือนตุลาคม 2558 และท าการประมวลผลเพื่อสรุปในงานวจิยั 
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บทที ่ 4 

ผลการศึกษาวจิยั  
 

การศึกษาวจิยั เร่ือง การพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้าไทรนอ้ยโดยชุมชนมีส่วนร่วม จาก
การเก็บรวบรวมเอกสารและการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งต่างๆ ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน จ านวน 
50 คน และ ดา้นทศันคติของนกัท่องเท่ียวจ านวน  400 คน รวมถึงจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
และการสัมภาษณ์ ประชาคมตลาดน ้ าไทรนอ้ย ท าให้ไดผ้ลการวิจยั ซ่ึงสามารถจ าแนกออกเป็นใน
แต่ละดา้นโดยน าเสนอผลการศึกษาสามารถจ าแนกหวัขอ้ไดด้งัน้ี 

ส่วนท่ี 4.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของการมีส่วนร่วมของประชากรทอ้งถ่ิน ต่อตลาดน ้ า
ไทรนอ้ย 

4.1.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามของพ่อคา้แม่คา้
กบัการมีส่วนร่วมของชุมชน อ. ไทรนอ้ย 

4.1.2  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นการมีส่วนร่วมของพอ่คา้แม่คา้ 
4.1.3 การทดสอบสมมติฐานการวจิยั และสรุปสมมติฐานการวจิยั 
4.1.4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการสัมภาษณ์ 

ส่วนท่ี 4.2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน ้าไทรนอ้ย 
4.2.1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทั่วไปและการเดินทางมาของผู ้ตอบ

แบบสอบถามของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีตลาดน ้าไทรนอ้ย 
4.2.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นทศันคติของนกัท่องเท่ียวต่อตลาดน ้ าไทร

นอ้ย 
4.2.3 การทดสอบสมมติฐานการวจิยั และผลการวจิยั 

ส่วนท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดย
ใช ้SWOT 
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4.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ส่วนท่ี 4.1.1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามของพ่อคา้แม่คา้และ

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมท่ีตลาดน ้าไทรนอ้ย  
การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัตลาดน ้ าไทร

นอ้ย  อ. ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี  จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระยะเวลาพ านกั เพศ อาย ุ 
ระดบัการศึกษา  และรายไดต่้อเดือน จ านวน 50 คนโดยแจกแจงจ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละดงั
ตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.1  แสดงจ านวนร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  
 

รายการ จ านวน ( N= 50) ร้อยละ 

ระยะเวลาพ านัก   
           2-5 ปี 7 14 
           6- 10 ปี 8 16 
           มากกวา่ 10 ปี 35 70 
เพศ   
            ชาย 20 40 
           หญิง 30 60 

อายุ (ปี(    
           20 -24 ปี 9 18 
           25 – 34 ปี 3 6 
           35 – 44 ปี 18 36 
           45 - 54  ปี 16 32 
           55 ปีข้ึนไป 4 8 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

รายการ จ านวน ( N= 50) ร้อยละ 

สถานภาพ   
            โสด 13 26 
            สมรส 33 66 
            หยา่ร้าง /ม่าย 4 8 
ระดับการศึกษา   
          ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 26 52 
          ปริญญาตรี 22 44 
          สูงกวา่ปริญญาตรี 2 4 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน   
          10,000 บาทหรือต ่ากวา่ 19 38 
          10,001 – 25,000 บาท 21 42 
          25,001 – 40,000 บาท 7 14 
          40,001 บาทข้ึนไป 3 6 

 
จากตารางท่ี 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคลของพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจ านวน 

50 คนจ าแนกตามระยะเวลาพ านกั พบวา่ ผูท่ี้พ  านกัอาศยัอยูท่ี่ อ.ไทรนอ้ยสูงสุดพกันกัอาศยัมากกวา่
10ปีมี จ  านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ70 รองลงมาพ านกัอาศยั 6-10ปีมี จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
16 และ พ  านักอาศยั 2-5ปีมี จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14 ตามล าดบั จ  าแนกตามเพศ พบว่า
ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือเพศชายจ านวน 20 
คน คิดเป็นร้อยละ 40   พบวา่ประชากรส่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นช่วง 35-44 ปีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อย
ละ 36 รองลงมาอยูใ่นช่วงอายุ 45 -54 ปีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32 อยูใ่นช่วงอายุ 20-24 คน 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ18 ในช่วงอายุ 55 ปีข้ึนไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8 และ ในช่วง
อายุ 25-34 ปี คิดเป็นร้อยละ 6 ตามล าดบั  พ่อคา้แม่คา้ส่วนใหญ่มีสถานภาพ สมรส จ านวน 33 คน 
คิดเป็นร้อยละ 66 รองลงมามีสถานภาพโสดจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26  และสถานภาพหยา่
ร้าง / ม่าย จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ตามล าดบั พ่อคา้แม่คา้ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษานอ้ยกวา่
ระดบัปริญญาตรี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมามีศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44 และการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4 ตามล าดบั  
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พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001 – 25,000 บาท จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 42 
รองลงมามีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 38 รายได ้25,000 – 40,000 
บาท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14 และ รายได ้40,001 ข้ึนไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 
ตามล าดบั 
ส่วนท่ี 4.1.2 ผลการวเิคราะห์ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชนของกลุ่มตวัอยา่ง 

ในส่วนน้ีผูว้ิจยัได้เสนอผลการวิเคราะห์ระดบัทศันคติของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
เท่ียวท่ีตลาดน ้ าไทรน้อยในรูปแบบของค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมีการก าหนด
ระดบัการใหค้ะแนนแบ่งออกเป็น 5 ระดบัโดยยดึหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

ค่าคะแนนเฉล่ีย   การแปลความหมายจดัอยูใ่นอนัดบั 
ค่าเฉล่ีย 4.21 - 5.00   มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.41 -4.20   มาก 
ค่าเฉล่ีย 2.61 -3.40   ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.81 -2.60   นอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80   นอ้ยท่ีสุด 

 

ตารางที ่4.2  แสดงระดบัการมีส่วนร่วมของพอ่คา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการรับทราบปัญหา 
 

การมีส่วนร่วมในการรับทราบปัญหา ค่าเฉลีย่  (SD) 
ระดับการมี
ส่วนร่วม 

1. การมีส่วนร่วมในการเขา้ประชุมปรึกษาหารือเร่ืองปัญหา
ในตลาดน ้า  

2.56 1.26 นอ้ย 

2. การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรทางธรรมชาติของชุมชน 

2.74 1.29 ปานกลาง 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการคน้หาสาเหตุของปัญหาในชุมชน 2.46 1.18 นอ้ย 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาการก าจดัขยะส่ิงปฏิกลู 2.56 1.11 นอ้ย 
5. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาทางการท่องเท่ียว 

2.62 1.31 ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 2.58 1.23 น้อย 
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จากตารางท่ี 4.2 จ านวนประชากรทั้งหมด 50 คน มีการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผู ้
มีส่วนเก่ียวขอ้งในการรับทราบปัญหาในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย โดยมีค่าเฉล่ีย  2.58 

เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีส่วนร่วมในดา้นปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และทพัยากรทางธรรมชาติของชุมชนมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 2.74 อยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมา
เป็นการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางการท่องเท่ียว โดยมีค่าเฉล่ีย 
2.62 อยู่ในระดบั ปานกลาง การมีส่วนร่วมในการเขา้ประชุมปรึกษาหารือเร่ืองปัญหาในตลาดน ้ า 
และการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการก าจดัขยะส่ิงปฏิกูล โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากนัเฉล่ีย 2.56 อยู่ในระดบันอ้ย และการมีส่วนร่วมในการคน้หาสาเหตุของปัญหาใน
ชุมชนโดยมีค่าเฉล่ีย 2.46  อยูใ่นระดบันอ้ย ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.3  แสดงระดบัการมีส่วนร่วมของพอ่คา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในดา้นการวางแผน 
บริหารงาน 
 

การมีส่วนร่วมในด้านการวางแผนบริหารงาน ค่าเฉลีย่  (SD) 
ระดับการมี
ส่วนร่วม 

6. ท่านมีส่วนร่วมในการจดัตั้งคณะกรรมการประชาคมตลาด
น ้าไทรนอ้ย 

2.34 1.19 นอ้ย 

7. ท่านมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมกลุ่มของสมาชิก/การคดัเลือก
สมาชิก 

2.10 1.05 นอ้ย 

8. ท่านมีส่วนร่วมในการร่างนโยบายการบริหารงานตลาดน ้า
ไทรนอ้ย 

1.86 0.88 นอ้ย 

9. ท่านมีส่วนร่วมในการออกกฎระเบียบปฏิบติัของตลาดน ้า
ไทรนอ้ย 

1.86 1.13 นอ้ย 

10. ท่านมีส่วนในการวางแผนการบริหารงานตลาดน ้า 2.24 1.12 นอ้ย 
ค่าเฉลีย่โดยรวม 2.08 1.07 น้อย 

 
จากตารางท่ี 4.3 จ านวนพอ่คา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 50 คน พบวา่ ในภาพรวมของ

การมีส่วนร่วมในดา้นการวางแผนด าเนินการมีระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ย  โดยมีค่าเฉล่ีย 2.08 
เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าพ่อคา้แม่ค้าและผูมี้ส่วนเด่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการ

จดัตั้งคณะกรรมการประชาคมตลาดน ้ าไทรนอ้ยมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 2.34  รองลงมา มีส่วนร่วม
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ในการวางแผนการบริหารงานตลาดน ้ า  โดยมีค่าเฉล่ีย  2.24  มีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมกลุ่มสมาชิก
การคดัเลือกสมาชิก โดยมีค่าเฉล่ีย 2.10 และการมีส่วนร่วมในการร่างนโยบายการบริการงานตลาด
น ้ าไทรน้อยและการมีส่วนร่วมในการออกกฎระเบียบปฏิบติัของตลาดน ้ า ไทรนอ้ย โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากนัท่ี 1.86  ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.4  แสดงระดบัการมีส่วนร่วมของพอ่คา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการด าเนินงาน/ 
ปฏิบติังาน 
 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน/ปฏิบัติงาน ค่าเฉลีย่ (SD) 
ระดับการ
มีส่วนร่วม 

11. ท่านมีส่วนร่วมในการคดัเลือก พอ่คา้ แม่คา้เขา้มา
สินคา้ 

1.94 1.10 นอ้ย 

12. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นดา้นการ
ปรับปรุงและการพฒันาสถานท่ี  

2.30 1.15 นอ้ย 

13. ท่านมีส่วนร่วมในการศึกษาสภาพสถานท่ีท่องเท่ียวใน
ชุมชน 

2.22 1.18 นอ้ย 

14. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
ความตอ้งการของชุมชน 

2.44 1.28 นอ้ย 

15. ท่านมีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรมและประเพณี
ทอ้งถ่ินตลาดน ้า  

2.34 1.17 นอ้ย 

16. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอทางเลือกหรือแนวทางการ
พฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

2.52 1.33 นอ้ย 

17. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอการปรับรูปแบบการขาย
ใหเ้ป็นการขายใหน้กัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน  

2.00 1.07 นอ้ย 

18. ท่านมีส่วนร่วมในพฒันาระบบสาธารณูปโภค ประปา 
ไฟฟ้า ระบบสัญญาณโทรศพัท ์ 

2.84 1.33 ปานกลาง 

19. ท่านมีส่วนร่วมในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์การ
ท่องเท่ียวตลาดน ้า 

2.22 1.26 นอ้ย 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน/ปฏิบัติงาน ค่าเฉลีย่ (SD) 
ระดับการ
มีส่วนร่วม 

20.ท่านมีส่วนร่วมรณรงคแ์ละดูแลรักษาความสะอาดใน
การพฒันาสถานท่ีท่องเท่ียวในชุมชน 

2.20 1.01 นอ้ย 

21. .ท่านมีส่วนร่วมในการใหก้ารสนบัสนุนดา้นเงินทุน 
หรืออุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรมดา้นการท่องเท่ียวใน
ชุมชน 

3.10 1.26 ปานกลาง 

22.ท่านเคยร่วมสอดส่องดูแลความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นแก่นกัท่องเท่ียว 

2.26 1.15 นอ้ย 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 2.37 1.19 น้อย 
 

จากตารางท่ี 4.4  จ  านวนพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 50 คน พบวา่ ในภาพรวม
ของการมีส่วนร่วมในดา้นการด าเนินการ/ ปฏิบติังานในภาพรวมมีระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ย โดยมี
ค่าเฉล่ีย 2.37 

เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่พ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการให้
การสนบัสนุนดา้นเงินทุน หรืออุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรมดา้นการท่องเท่ียวในชุมชนมากท่ีสุด 
ซ่ึงอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.10  รองลงมามีส่วนร่วมในพฒันาระบบสาธารณูปโภค 
ประปา ไฟฟ้า ระบบสัญญาณโทรศพัท์ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 2.84 และมีส่วนร่วม
ในการคดัเลือก พอ่คา้แม่คา้เขา้มาสินคา้นอ้ยท่ีสุดซ่ึงอยูใ่นระดบันอ้ย โดยมีค่าเฉล่ีย 1.94 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.5  แสดงระดบัการมีส่วนร่วมของพอ่คา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการติดตามและ 
ประเมินผล 
 

การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ค่าเฉลีย่ (SD) 
ระดับการมี
ส่วนร่วม 

23. ท่านมีส่วนในการจดัใหมี้การตั้งตูรั้บฟังความคิดเห็นและ
รวบรวมขอ้มูลสมาชิกชุมชนในเร่ืองต่างๆ 

2.22 1.27 นอ้ย 

24. ท่านมีส่วนร่วมในการจดัท าแบบประเมินตรวจสอบและ
ติดตามสรุปผลกระทบทางดา้นการใหบ้ริการตลาดน ้า 

1.92 1.01 นอ้ย 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 2.07 1.14 น้อย 
 

จากตารางท่ี 4.5  จ  านวนพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 50 คน พบวา่ ในภาพรวม
ของการมีส่วนร่วมในดา้นการติดตามและประเมินผลในภาพรวมมีระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ยโดยมี
ค่าเฉล่ีย 2.07 

เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ พ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนในการจดัให้มี
การตั้งตูรั้บฟังความคิดเห็นและรวบรวมขอ้มูลสมาชิกชุมชนในเร่ืองต่างๆมีระดบัการมีส่วนร่วม
นอ้ย โดยมีค่าเฉล่ีย 2.22 และมีส่วนร่วมในการจดัท าแบบประเมินตรวจสอบและติดตามสรุปผล
กระทบทางดา้นการใหบ้ริการตลาดน ้า โดยมีค่าเฉล่ีย 1.92 ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 3  เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของพอ่คา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจ าแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล 

การศึกษาการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรน้อยโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อการ
พฒันาการท่องเท่ียว ทางผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพทางสังคม ระดบัการศึกษา อาชีพ  และรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีส่วน
ร่วมในการพฒันาตลาดน ้าไทรนอ้ยแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติของก T – Test , F-Test (One Way 
ANOVA) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  และจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทาง
สถิติมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 และหากพบความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช ้LSD ดงัตาราง
ต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.6  เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของพอ่คา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการ  
รับทราบ/ศึกษาปัญหาจ าแนกตามระยะเวลาพ านกั  
   

ด้านการรับทราบ/ 
ศึกษาปัญหา 

ระยะเวลา
พ านัก 

ค่าเฉลีย่ S.D F Sig. 

1.การมีส่วนร่วมในการเขา้
ประชุมปรึกษาหารือเร่ือง
ปัญหาในตลาดน ้า  

2 – 5 ปี  
6-10 ปี  
10 ปีข้ึนไป 

1.85 
3.00 
2.60 

0.89 
1.69 
1.19 

1.624 0.208 

2.การมีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ
ของชุมชน 

2 – 5 ปี 
6-10 ปี 
10 ปีข้ึนไป 

2.14 
3.37 
2.27 

0.89 
1.18 
1.34 

1.779 0.180 

3.ท่านมีส่วนร่วมในการ
คน้หาสาเหตุของปัญหาใน
ชุมชน 

2 – 5 ปี 
6-10 ปี 
10 ปีข้ึนไป 

2.42 
3.12 
2.31 

1.13 
1.24 
1.15 

1.571 0.219 

4.ท่านมีส่วนร่วมในการ
แกไ้ขปัญหาการก าจดัขยะ
ส่ิงปฏิกลู 

2 – 5 ปี 
6-10 ปี 
10 ปีข้ึนไป 

2.00 
3.50 
2.45 

0.81 
0.92 
1.09 

4.467 0.017* 

5. ท่านมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาทางการ
ท่องเท่ียว 

2 – 5 ปี 
6-10 ปี 
10 ปีข้ึนไป 

1.85 
3.37 
2.60 

0.69 
1.40 
1.31 

2.705 0.077 

รวม 2.59 1.13 2.429 0.140 

 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

ผลวิเคราะห์ตารางท่ี 4.6 เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้ท่ีตลาดน ้ า
ไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี  ด้านการรับทราบ/ศึกษาปัญหา จ าแนกตามระยะเวลาพ านัก 
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โดยรวม พบวา่  Sig = 0.140  แสดงวา่การมีส่วนร่วมโดยรวมไม่แตกต่างไปตามระยะเวลาพ านกั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

เม่ือวิเคราะห์รายด้าน พบว่า มีด้านท่ีมีการมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างไปตามท่ีมีระยะเวลา
พ านกั ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาการก าจดัขยะส่ิงปฏิกูล 
Sig = 0.034 โดย ผูท่ี้มีระยะเวลาพ านกั 6 – 10 ปี โดยมีค่าเฉล่ีย  3.37 รองลงมา ผูท่ี้พ  านกัตั้งแต่
ก าเนิด มีค่าเฉล่ีย 2.74  ผูท่ี้พ  านกั 10 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย 2.44 และผูท่ี้พ  านกั 2-5 ปี มีค่าเฉล่ีย 1.85 
ตามล าดบั  

 
ตารางที ่4.7  เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการ  
วางแผนจ าแนกตามระยะเวลาพ านกั 
 

การมีส่วนร่วมในการวางแผน ระยะเวลาพ านัก ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 
6. ท่านมีส่วนร่วมในการจดัตั้ง
คณะกรรมการประชาคมตลาด
น ้าไทรนอ้ย 

2 – 5 ปี 
6-10 ปี 

10 ปีข้ึนไป 

1.71 
3.25 
2.25 

0.75 
1.48 
1.09 

3.787 0.030* 

7. ท่านมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วม
กลุ่มของสมาชิก/การคดัเลือก
สมาชิก 

2 – 5 ปี 
6-10 ปี 

10 ปีข้ึนไป 

1.85 
3.25 
2.11 

0.69 
1.28 
1.11 

4.086 0.023* 

8. ท่านมีส่วนร่วมในการร่าง
นโยบายการบริหารงานตลาดน ้า
ไทรนอ้ย 

2 – 5 ปี 
6-10 ปี 

10 ปีข้ึนไป 

2.00 
3.00 
1.91 

0.81 
1.60 
0.85 

3.900 0.027* 

9. ท่านมีส่วนร่วมในการออก
กฎระเบียบปฏิบติัของตลาดน ้า
ไทรนอ้ย 

2 – 5 ปี 
6-10 ปี 

10 ปีข้ึนไป 

1.57 
2.25 
1.82 

0.78 
1.28 
0.78 

1.191 0.313 

10. ท่านมีส่วนในการวาง
แผนการบริหารงานตลาดน ้า 

2 – 5 ปี 
6-10 ปี 

10 ปีข้ึนไป 

1.57 
2.62 
1.85 

0.78 
1.50 
1.00 

2.157 0.127 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 2.20 1.05 3.024 0.104 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 

DPU



78 

ผลวเิคราะห์ตารางท่ี 4.7  เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งท่ีตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนจ าแนก
ระยะ เวลาพ านกั โดยรวม พบวา่  Sig = 0.104 แสดงวา่การมีส่วนร่วมโดยรวมไม่แตกต่างไปตาม
ระยะเวลาพ านกั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

เม่ือวิเคราะห์รายดา้น พบว่า  มีดา้นท่ีมีการมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างไปตามท่ีมีระยะเวลา
พ านกั ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ไดแ้ก่ ดา้นส่วนร่วมในการจดัตั้งคณะกรรมการประชาคมตลาดน ้ า
ไทรนอ้ย  Sig = 0.030โดย ผูท่ี้มีระยะเวลาพ านกั 6 – 10 ปี  มีค่าเฉล่ีย  3.25 รองลงมาเป็นผูท่ี้พ  านกั 

10 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย 2.25 และผูท่ี้พ  านกั 2-5 ปี มีค่าเฉล่ีย 1.71 ตามล าดบั และ ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการเขา้ร่วมกลุ่มของสมาชิก/การคดัเลือกสมาชิก  Sig = 0.023โดย ผูท่ี้มีระยะเวลาพ านกั 6 – 10 ปี 
โดยมีค่าเฉล่ีย  3.25 รองลงมาเป็นผูท่ี้พ  านัก 10 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย 2.11และผูท่ี้พ  านัก 2-5 ปี มี
ค่าเฉล่ีย 1.85 ตามล าดบั และดา้นการส่วนร่วมในการร่างนโยบายการบริหารงานตลาดน ้าไทรนอ้ย 

Sig = 0.027 โดยผูท่ี้มีระยะเวลาพ านกั6-10 ปี มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.00 รองลงมาเป็นผูท่ี้
พ  านกั 2-5 ปี มีค่าเฉล่ีย 2.00 และผูท่ี้พ  านกั 10 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย 1.91 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.8  เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการ  
ด าเนินงาน/ปฏิบติังานจ าแนกตามระยะเวลาพ านกั     
 

การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน/ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา
พ านัก 

ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

11. ท่านมีส่วนร่วมในการ
คดัเลือก พอ่คา้ แม่คา้เขา้มา
สินคา้ 

    2 – 5 ปี 
6-10 ปี 

10 ปีข้ึนไป 

1.57 
2.75 
1.71 

0.78 
1.90 
0.85 

3.313 0.045* 

12. ท่านมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นดา้นการ
ปรับปรุงและการพฒันา
สถานท่ี  

2 – 5 ปี 
6-10 ปี 

10 ปีข้ึนไป 

2.14 
3.50 
1.97 

0.89 
1.30 
0.92 

7.841 0.001* 
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ตารางที ่4.8  (ต่อ) 
 

การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน/ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา
พ านัก 

ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

13. ท่านมีส่วนร่วมใน
การศึกษาสภาพสถานท่ี
ท่องเท่ียวในชุมชน 

2 – 5 ปี 
6-10 ปี 

10 ปีข้ึนไป 

1.57 
3.37 
2.20 

0.78 
1.18 
1.05 

6.111 0.004* 

14.ท่านมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัความ
ตอ้งการของชุมชน 

2 – 5 ปี 
6-10 ปี 

10 ปีข้ึนไป 

1.71 
3.25 
2.08 

0.75 
1.58 
1.03 

4.445 0.017* 

15.ท่านมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษว์ฒันธรรมและ
ประเพณีทอ้งถ่ินตลาดน ้า  

2 – 5 ปี 
6-10 ปี 

10 ปีข้ึนไป 

1.71 
3.25 
2.08 

0.95 
1.51 
1.24 

1.968 0.151 

16. ท่านมีส่วนร่วมในการ
เสนอทางเลือกหรือแนว
ทางการพฒันาการท่องเท่ียว 

     2 – 5 ปี 
6-10 ปี 

10 ปีข้ึนไป 

1.85 
2.87 
2.31 

0.89 
1.35 
1.15 

1.465 0.241 

17.ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอ
การปรับรูปแบบการขายให้
เป็นการขายใหน้กัท่องเท่ียว
เพิ่มข้ึน 

2 – 5 ปี 
6-10 ปี 
10 ปีข้ึนไป 

1.85 
3.00 
2.54 

0.89 
1.69 
1.29 

1.423 0.251 

18.ท่านมีส่วนร่วมในพฒันา
ระบบสาธารณูปโภค ประปา 
ไฟฟ้า ระบบสัญญาณโทรศพัท ์

2 – 5 ปี 
6-10 ปี 
10 ปีข้ึนไป 

 
1.57 
2.12 
2.05 

0.78 
1.12 
1.10 

0.658 0.523 

19.ท่านมีส่วนร่วมในการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์การ
ท่องเท่ียวตลาดน ้า 

2 – 5 ปี 
6-10 ปี 
10 ปีข้ึนไป 

2.14 
4.00 
2.71 

1.06 
1.30 
1.25 

4.804 0.013* 
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ตารางที ่4.8  (ต่อ) 
 

การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน/ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา
พ านัก 

ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

20.ท่านมีส่วนร่วมรณรงคแ์ละ
ดูแลรักษาความสะอาดในการ
พฒันาสถานท่ีท่องเท่ียวใน
ชุมชน 

2 – 5 ปี 
6-10 ปี 
10 ปีข้ึนไป 

2.57 
4.37 
2.85 

1.81 
0.74 
1.26 

5.113 0.010* 

21. .ท่านมีส่วนร่วมในการให้
การสนบัสนุนดา้นเงินทุน หรือ
อุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรม
ดา้นการท่องเท่ียวในชุมชน 

2 – 5 ปี 
6-10 ปี 
10 ปีข้ึนไป 

   1.85 
2.37 
2.22 

0.69 
0.91 
1.08 

0.527 0.594 

22.ท่านเคยร่วมสอดส่องดูแล
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นแก่นกัท่องเท่ียว 

2 – 5 ปี 
6-10 ปี 
10 ปีข้ึนไป 

2.71 
3.75 
3.02 

0.95 
1.16 
1.31 

1.463 0.242 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 2.48 0.94 3.261 0.174 

 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
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ผลวเิคราะห์ตารางท่ี 4.8  เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วน
เก่ียวข้องท่ีตลาดน ้ าไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน/
ปฏิบติังาน จ าแนกระยะเวลาพ านกั โดยรวมพบวา่  Sig = 0.174   แสดงวา่การมีส่วนร่วมโดยรวมไม่
แตกต่างไปตามระยะเวลาพ านกั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

เม่ือวิเคราะห์รายดา้น พบว่า  มีดา้นท่ีมีการมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างไปตามท่ีมีระยะเวลา
พ านกั ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วมในการคดัเลือก พ่อคา้ แม่คา้เขา้มาสินคา้ ท่ี 
Sig = 0.045โดยค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 6-10 ปี มีค่าเฉล่ีย 2.75 รองลงมาเป็นผูท่ี้มาพ านกั 10 ปีข้ึนไป มี
ค่าเฉล่ีย 1.71 และผูท่ี้พ  านกัอาศยั2 – 5 ปี มีค่าเฉล่ีย1.57 ดา้นการมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นดา้นการปรับปรุงและการพฒันาสถานท่ี sig = 0.001โดยค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 6-10 ปี มีค่าเฉล่ีย 
3.50 รองลงมาเป็นผูท่ี้พ  านกัอาศยั 2 – 5 ปี มีค่าเฉล่ีย 2.14 และผูท่ี้มาพ านกั 10 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย 
1.71 ตามล าดบั ดา้นการมีส่วนร่วมในการศึกษาสภาพสถานท่ีท่องเท่ียวในชุมชน Sig = 0.004โดย 
ค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ผูท่ี้พ  านกัอาศยั  6 – 10 ปี มีค่าเฉล่ีย  3.37 รองลงมา ผูท่ี้พ  านกัอาศยั 10 ปีข้ึนไป มี
ค่าเฉล่ีย 2.20 และผูท่ี้พ  านกัอาศยั 2-5 ปี มีค่าเฉล่ีย 1.57 ตามล าดบั ดา้นการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการของชุมชน Sig = 0.017 โดยค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ผูท่ี้พ  านกัอาศยั 6 
– 10 ปี  มีค่าเฉล่ีย  3.25 รองลงมา ผูท่ี้พ  านกัอาศยั 10 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย 2.08  และผูท่ี้พ  านกัอาศยั 2-
5 ปี มีค่าเฉล่ีย 1.71 ตามล าดบั ดา้นการมีส่วนร่วมในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวตลาด
น ้ า Sig = 0.013 โดยค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ผูท่ี้พ  านกัอาศยั 6 – 10 ปี  มีค่าเฉล่ีย 4.00 รองลงมาคือผูท่ี้
พ  านกัอาศยั 10 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย 2.17และ ผูท่ี้พ  านกัอาศยั 2-5 ปี มีค่าเฉล่ีย 2.14 ตามล าดบั ดา้นการ
มีส่วนร่วมรณรงคแ์ละดูแลรักษาความสะอาดในการพฒันาสถานท่ีท่องเท่ียวในชุมชน Sig = 0.010
โดยค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ผูท่ี้พ  านกัอาศยั  6 – 10 ปี มีค่าเฉล่ีย  4.37 รองลงมา ผูท่ี้พ  านกัอาศยั 10 ปีข้ึน
ไป มีค่าเฉล่ีย 2.85 ผู ้และผูท่ี้พ  านกัอาศยั 2-5 ปี มีค่าเฉล่ีย 2.57 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.9  เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของพอ่คา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการมีส่วน 
ร่วมในการติดตามและประเมินผล จ าแนกตามระยะเวลาพ านกั  
             

การมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผล 

ระยะเวลา
พ านัก 

ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

23. ท่านมีส่วนในการจดัให้
มีการตั้งตูรั้บฟังความ
คิดเห็นและรวบรวมขอ้มูล
สมาชิกชุมชนในเร่ืองต่างๆ 

2 – 5 ปี 
6-10 ปี 

10 ปีข้ึนไป 

1.57 
3.12 
2.14 

0.78 
1.55 
1.19 

3.311 0.045* 

24. ท่านมีส่วนร่วมในการ
จดัท าแบบประเมิน
ตรวจสอบและติดตาม
สรุปผลกระทบทางดา้นการ
ใหบ้ริการตลาดน ้า 

2 – 5 ปี 
6-10 ปี 

10 ปีข้ึนไป 

1.42 
1.87 
2.02 

0.78 
0.99 
1.04 

1.047 0.359 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 2.02 1.06 2.179 0.202 

 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

ผลวิเคราะห์ตารางท่ี 4.9 เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งท่ีตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี  ด้านการการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผล จ าแนกระยะ เวลาพ านกั โดยรวม พบวา่  Sig = 0.263  แสดงวา่การมีส่วนร่วมโดยรวม
ไม่แตกต่างไปตามระยะเวลาพ านกั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

เม่ือวิเคราะห์รายดา้น พบวา่ มีดา้นท่ีมีการมีส่วนร่วมท่ีไม่แตกต่างไปตามท่ีมีระยะเวลา
พ านกั 
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ตารางที ่4.10  แสดงการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของพอ่คา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั 
ระยะเวลาพ านกั     
 

ตัวแปรตาม 
ระยะเวลา
พ านัก 

ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

1. การมีส่วนร่วมในการ
รับทราบ/ศึกษาปัญหา 

2 – 5 ปี  
6-10 ปี  
10 ปีข้ึนไป 

2.06 
3.27 
2.54 

0.76 
0.92 
1.11 

2.670 0.080 

2. การมีส่วนร่วมในการ
วางแผน 

2 – 5 ปี 
6-10 ปี 
10 ปีข้ึนไป 

1.84 
3.03 
2.22 

0.75 
0.89 
0.84 

4.258 0.020* 

3. การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ 

2 – 5 ปี 
6-10 ปี 
10 ปีข้ึนไป 

1.94 
3.20 
2.34 

0.78 
0.72 
0.92 

4.340 0.019* 

4. การมีส่วนร่วมในการติดตาม
และประเมินผล 

2 – 5 ปี 
6-10 ปี 
10 ปีข้ึนไป 

1.50 
2.50 
2.08 

0.76 
1.06 
1.06 

1.777 0.180 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 2.37 0.88 3.261 0.075 

 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

ผลวเิคราะห์ตารางท่ี 4.10  พบวา่พ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัตลาดน ้ าไทรนอ้ย
ท่ีมีระยะเวลาพ านักท่ีแตกต่างกันมีส่วนร่วมในด้านการวางแผน และการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัท่ีว่า 
พ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัตลาดน ้ าไทรนอ้ยท่ีมีระยะเวลาพ านกัอยูอ่าศยัท่ี อ.ไทรนอ้ย มี
ส่วนร่วมในการพฒันาตลาดน ้ าไทรน้อยแตกต่างกนั จากความแตกต่างดงักล่าวสามารถน าเสนอ
ตารางการเปรียบเทียบโดยใช ้LSD ไดผ้ลดงัตารางต่อไปน้ี  
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ตารางที ่4.11  แสดงการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการวางแผนกบัระยะเวลาพ านกัของ 
พอ่คา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยใช ้LSD  
 

ระยะเวลาพ านัก ค่าเฉลีย่ 
6-10  ปี มากกว่า 10 ปี 2-5 ปี 

3.04 2.23 1.84 
6-10  ปี 3.04  0.81* 1.19* 

มากกว่า 10 ปี 2.23   0.38 
2-5 ปี 1.84    

 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

จากตาราง 4.11 แสดงการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการวางแผนการพฒันาการ
ท่องเท่ียวตลาดน ้าไทรนอ้ยอยา่งย ัง่ยนืกบัความแตกต่างระหวา่งระยะเวลาพ านกั โดยใช ้LSD  พบวา่ 
พอ่คา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีระยะเวลาพ านกั 6-10 ปี มีส่วนร่วมในการวางแผนแตกต่างจาก 
พอ่คา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีระยะเวลาพ านกั 2-5 ปี และ พอ่คา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ี
มีระยะเวลาพ านกั 6-10 ปี มีส่วนร่วมในการวางแผนแตกต่างจาก พอ่คา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ี
มีระยะเวลาพ านกั มากกวา่10 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.12  แสดงการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ/ปฏิบติังานกบัระยะเวลา 
พ านกัของพอ่คา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยใช ้LSD  
 

ระยะเวลาพ านัก ค่าเฉลีย่ 
6-10  ปี มากกว่า 10 ปี 2-5 ปี 

3.04 2.23 1.84 
6-10  ปี 3.04  0.86* 1.25* 

มากกว่า 10 ปี 2.23   0.39 
2-5 ปี 1.84    

 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.12 แสดงการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการด าเนินการพฒันาการ
ท่องเท่ียวตลาดน ้าไทรนอ้ยอยา่งย ัง่ยนืกบัความแตกต่างระหวา่งระยะเวลาพ านกั โดยใช ้LSD  พบวา่ 
พ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีระยะเวลาพ านกั 6-10 ปี มีส่วนร่วมในการด าเนินการแตกต่าง
จาก พ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีระยะเวลาพ านกั 2-5 ปี และ พ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งท่ีมีระยะเวลาพ านกั 6-10 ปี มีส่วนร่วมในการด าเนินการแตกต่างจาก พ่อคา้แม่คา้และผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีระยะเวลาพ านกัมากกวา่ 10 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.13  เปรียบเทียบของระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการมี 
ส่วนร่วมในการรับทราบ/ศึกษาปัญหา จ าแนกตามเพศ 
     
ด้านการรับทราบ/ศึกษาปัญหา เพศ ค่าเฉลีย่ S.D. T Sig. 
1. การมีส่วนร่วมในการเขา้
ประชุมปรึกษาหารือเร่ือง
ปัญหาในตลาดน ้า  

ชาย 
หญิง 

2.95 
2.30 

1.46 
1.05 

1.823 
1.708 

0.025 

2. การมีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร
ทางธรรมชาติของชุมชน 

ชาย 
หญิง 

 
     2.90 

2.63 
 

1.12 
1.40 

0.712 
0.745 

0.102 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการ
คน้หาสาเหตุของปัญหาใน
ชุมชน 

ชาย 
หญิง 

2.60 
2.36 

1.05 
1.27 

0.680 
0.708 

0.393 

4. ท่านมีส่วนร่วมในการแกไ้ข
ปัญหาการก าจดัขยะส่ิงปฏิกลู 

ชาย 
หญิง 

2.65 
2.50 

1.14 
1.11 

0.465 
0.462 

0.777 

5. ท่านมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาทางการท่องเท่ียว 

ชาย 
หญิง 

3.00 
2.37 

1.29 
1.27 

1.710 
1.704 

0.920 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 2.63 1.22 1.071 0.443 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
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ผลวเิคราะห์ตารางท่ี 4.13 เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งท่ีตลาดน ้ าไทรนอ้ย ดา้นการรับทราบ/ศึกษาปัญหา จ าแนกตามเพศ  โดยรวมพบวา่ เพศท่ี
ต่างกนัมีการแสดงการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างไปตามเพศ   

เม่ือวิเคราะห์รายด้าน พบว่า มีดา้นท่ีมีการแสดงมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกนัตามเพศ ท่ีมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการเขา้ประชุมปรึกษาหารือเร่ืองปัญหาใน
ตลาดน ้ า Sig = 0.025 โดยเพศชาย มีการมีส่วนร่วมมากกว่าเพศหญิงท่ี ระดบั 2.95 และ 2.30 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.14  เปรียบเทียบของระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการ 
วางแผนจ าแนกตาเพศ   
 

ด้านการมีส่วนร่วมใน 
การวางแผน 

เพศ ค่าเฉลีย่ S.D. T Sig. 

6. ท่านมีส่วนร่วมในการจดัตั้ง
คณะกรรมการตลาดน ้าไทรนอ้ย 

ชาย 
หญิง 

2.80 
2.03 

1.28 
1.03 

2.33 
2.24 

0.084 

7. ท่านมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมกลุ่ม
ของสมาชิก/การคดัเลือกสมาชิก 

ชาย 
หญิง 

2.45 
2.13 

1.19 
1.14 

0.95 
0.94 

0.480 

8. ท่านมีส่วนร่วมในการร่างนโยบาย
การบริหารงานตลาดน ้าไทรนอ้ย 

ชาย 
หญิง 

2.50 
1.83 

1.24 
0.83 

2.28 
2.11 

0.076 

9. ท่านมีส่วนร่วมในการออก
กฎระเบียบปฏิบติัของตลาดน ้าไทรนอ้ย 

ชาย 
หญิง 

2.20 
1.63 

1.01 
0.72 

2.33 
2.17 

0.270 

10. ท่านมีส่วนในการวางแผนการ
บริหารงานตลาดน ้า 

ชาย 
หญิง 

2.35 
1.66 

1.23 
0.92 

2.25 
2.12 

0.030 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 1.73 1.06 1.97 0.188 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
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ผลวิเคราะห์ตารางท่ี4.14 เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งท่ีตลาดน ้าไทรนอ้ย ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผน จ าแนกตามเพศ โดยรวม พบวา่ เพศ
ท่ีต่างกนัมีการแสดงการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างไปตามเพศ 

เม่ือวิเคราะห์รายด้านพบว่า มีด้านท่ีมีการแสดงมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกนัตามเพศ ท่ีมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ การมีส่วนในการวางแผนการบริหารงานตลาดน ้ า Sig = 
0.030 โดยเพศชาย มีการมีส่วนร่วมมากกวา่เพศหญิงท่ี ระดบั 2.35 และ 1.66 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.15  เปรียบเทียบของระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการ 
ด าเนินงาน/ปฏิบติังาน จ าแนกตามเพศ     
           
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน/

ปฏิบัติงาน 
เพศ ค่าเฉลีย่ S.D. T Sig. 

11. ท่านมีส่วนร่วมในการ
คดัเลือก พอ่คา้แม่คา้เขา้มาสินคา้ 

ชาย 
หญิง 

2.20 
1.63 

1.44 
0.81 

1.78 
1.60 

0.028* 

12. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นดา้นการปรับปรุง
และการพฒันาสถานท่ี  

ชาย 
หญิง 

2.55 
2.03 

1.27 
0.96 

1.63 
1.54 

0.033* 

13. ท่านมีส่วนร่วมในการศึกษา
สภาพสถานท่ีท่องเท่ียวในชุมชน 

ชาย 
หญิง 

2.60 
2.10 

1.14 
1.12 

1.53 
1.52 

0.754 

14. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัความ
ตอ้งการของชุมชน 

ชาย 
หญิง 

2.45 
2.06 

1.32 
1.08 

1.13 
1.08 

0.179 

15. ท่านมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษว์ฒันธรรมและประเพณี
ทอ้งถ่ินตลาดน ้า  

ชาย 
หญิง 

2.85 
2.16 

1.23 
1.26 

1.89 
1.91 

0.608 

 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.15  (ต่อ) 
 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน/
ปฏิบัติงาน 

เพศ ค่าเฉลีย่ S.D. T Sig. 

16. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอทางเลือก
หรือแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียว
อยา่งย ัง่ยนื 

ชาย 
หญิง 

2.85 
2.00 

1.18 
1.05 

2.66 
2.60 

0.245 

17.ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอการปรับ
รูปแบบการขายเพิ่มข้ึน  

ชาย 
หญิง 

3.10 
2.13 

1.37 
1.16 

2.67 
2.58 

0.177 

18.ท่านมีส่วนร่วมในพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า ระบบ
สัญญาณโทรศพัท ์ 

ชาย 
หญิง 

2.30 
1.80 

1.08 
1.03 

1.65 
1.63 

0.969 

19.ท่านมีส่วนร่วมในการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวตลาดน ้า 

ชาย 
หญิง 

3.05 
2.70 

1.46 
1.24 

.90 

.87 
0.074 

20.ท่านมีส่วนร่วมรณรงคแ์ละดูแลรักษา
ความสะอาดในการพฒันาสถานท่ีใน
ชุมชน 

ชาย 
หญิง 

3.30 
2.90 

1.34 
1.42 

0.99 
1.01 

0.823 

21. .ท่านมีส่วนร่วมในการใหก้าร
สนบัสนุนดา้นเงินทุน หรืออุปกรณ์ใน
การด าเนินกิจกรรมดา้นการท่องเท่ียวใน
ชุมชน 

ชาย 
หญิง 

2.35 
2.10 

1.09 
0.96 

0.85 
0.83 

0.430 

22.ท่านเคยร่วมสอดส่องดูแลความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นแก่
นกัท่องเท่ียว 

ชาย 
หญิง 

3.35 
2.93 

1.18 
1.31 

1.14 
1.17 

0.740 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 2.48 1.19 1.55 0.422 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
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ผลวเิคราะห์ตารางท่ี 4.15  เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของพอ่คา้แม่คา้และผูมี้ส่วน
เก่ียวข้องท่ีตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี  ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน/
ปฏิบติังาน จ าแนกเพศ โดยรวม พบวา่  Sig = 0.422   แสดงวา่การมีส่วนร่วมโดยรวมไม่แตกต่างไป
ตามเพศ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

เม่ือวิเคราะห์รายดา้น พบว่า  มีดา้นท่ีมีการมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างไปตามเพศทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วมในการคดัเลือก พ่อคา้ แม่คา้เขา้มาสินคา้ Sig = 0.028 โดยเพศ
ชาย มีการมีส่วนร่วมมากกวา่เพศหญิงท่ี ระดบั 2.20 และ 1.63 ตามล าดบั มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นดา้นการปรับปรุงและการพฒันาสถานท่ี Sig = 0.033 โดยเพศชาย มีการมีส่วนร่วม
มากกวา่เพศหญิงท่ี ระดบั 2.55 และ 2.03 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.16  เปรียบเทียบของระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการ  
ด าเนินงาน/ปฏิบติังานจ าแนกตามเพศ   
     
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน/

ปฏิบัติงาน 
เพศ ค่าเฉลีย่ S.D. T Sig. 

23. ท่านมีส่วนในการจดัใหมี้การตั้งตู้
รับฟังความคิดเห็นและรวบรวม
ขอ้มูลสมาชิกชุมชนในเร่ืองต่างๆ 

ชาย 
หญิง 

2.70 
1.90 

1.34 
1.12 

2.28 
2.22 

0.094 

24. ท่านมีส่วนร่วมในการจดัท าแบบ
ประเมินตรวจสอบและติดตาม
สรุปผลกระทบทางดา้นการใหบ้ริการ
ตลาดน ้า 

ชาย 
หญิง 

2.05 
1.83 

0.99 
1.01 

0.742 
0.745 

0.442 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 2.12 1.12 1.496 0.268 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

ผลวเิคราะห์ตารางท่ี 4.16 เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งท่ีตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี  ด้านการการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผล จ าแนกเพศ โดยรวม พบวา่  Sig = 0.268  แสดงวา่การมีส่วนร่วมโดยรวมไม่แตกต่างไป
ตามเพศ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ    
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เม่ือวิเคราะห์รายดา้น พบวา่ มีดา้นท่ีมีการมีส่วนร่วมท่ีไม่แตกต่างไปตามเพศ 
 

ตารางที ่4.17  แสดงการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมดา้นต่างๆจ าแนกตามเพศ  
 

ตัวแปรตาม เพศ ค่าเฉลีย่ S.D T Sig. 
1. การมีส่วนร่วมในการ
รับทราบ/ศึกษาปัญหา 

ชาย 
หญิง 

2.82 
2.43 

1.05 
1.09 

1.24 0.94 

2. การมีส่วนร่วมในการ
วางแผน 

ชาย 
หญิง 

2.63 
2.08 

0.93 
0.82 

2.19 0.49 

3. การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ 

ชาย 
หญิง 

2.72 
2.22 

0.94 
0.88 

1.91 0.77 

4. การมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผล 

ชาย 
หญิง 

2.37 
1.86 

1.08 
0.98 

1.71 0.63 

 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
  

จากตารางท่ี 4.17 พบวา่พ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัตลาดน ้ าไทรนอ้ยท่ีมีเพศท่ี
แตกต่างกนัมีส่วนร่วมในดา้นการรับทราบ/ศึกษาปัญหา ดา้นการวางแผน ดา้นการด าเนินการ และ 
ดา้นการติดตามและประเมินผลในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรน้อยไม่แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



91 

ตารางที ่4.18  เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
ดา้นการรับทราบ/ศึกษาปัญหาจ าแนกตามอาย ุ
     

ด้านการรับทราบศึกษาปัญหา อายุ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

1. การมีส่วนร่วมในการเขา้ประชุม
ปรึกษาหารือเร่ืองปัญหาในตลาดน ้ า 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 
55 ปีข้ึนไป 

2.77 
3.33 
2.50 
2.25 
3.00 

1.30 
0.57 
1.33 
1.23 
1.41 

0.702 
 

0.595 
 

2. การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร
ทางธรรมชาติของชุมชน 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 
55 ปีข้ึนไป 

3.00 
3.00 
2.33 
2.81 
3.50 

1.65 
1.00 
0.97 
1.51 
0.57 

0.922 
 

0.460 
 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการคน้หาสาเหตขุอง
ปัญหาในชุมชน 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 
55 ปีข้ึนไป 

2.88 
2.33 
2.11 
2.37 
3.50 

1.36 
0.57 
0.90 
1.41 
0.57 

 
1.561 

 

0.201 
 

4. ท่านมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาการก าจดั
ขยะส่ิงปฏิกลู 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 
55 ปีข้ึนไป 

2.88 
3.00 
2.33 
2.62 
2.75 

1.05 
0.00 
1.00 
1.36 
0.95 

0.761 0.556 

5. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางใน
การแกไ้ขปัญหาทางการท่องเท่ียว 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 
55 ปีข้ึนไป 

2.66 
3.00 
2.44 
2.50 
3.50 

1.22 
0.00 
1.24 
1.54 
1.29 

0.614 0.655 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 2.77 1.04 0.91 0.049* 

 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
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ผลวเิคราะห์ตารางท่ี 4.18 เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งท่ีตลาดน ้ าไทรนอ้ย ดา้นการรับทราบ/ศึกษาปัญหา จ าแนกตามอายุ โดยรวม พบวา่  Sig = 
0.049 แสดงวา่แสดงวา่อายท่ีุต่างกนัมีการแสดงการมีส่วนร่วมแตกต่างไปตามอายุ ท่ีมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05   

เม่ือวิเคราะห์รายด้าน พบว่า มีด้านท่ีมีการแสดงมีส่วนร่วมท่ีไม่แตกต่างกนัตามอาย ุ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ   

 
ตารางที ่4.19  เปรียบเทียบของระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการ 
วางแผนจ าแนกตามอาย ุ  
        

ด้านการมีส่วนร่วมใน 
การวางแผน 

อายุ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

6. ท่านมีส่วนร่วมในการจดัตั้ง
คณะกรรมการประชาคมตลาด
น ้าไทรนอ้ย 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

2.33 
2.33 
2.50 
2.00 
3.00 

1.32 
0.57 
1.29 
1.03 
1.41 

 
0.700 

 
0.596 

7. ท่านมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วม
กลุ่มของสมาชิก/การคดัเลือก
สมาชิก 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

2.33 
2.00 
2.22 
2.18 
2.75 

1.22 
1.00 
1.16 
1.27 
0.95 

 
0.231 

 
0.919 

8. ท่านมีส่วนร่วมในการร่าง
นโยบายการบริหารงานตลาดน ้า
ไทรนอ้ย 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

2.00 
2.33 
2.33 
1.68 
2.75 

0.86 
0.57 
1.32 
0.79 
0.95 

1.300 0.284 
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ตารางที ่4.19  (ต่อ ) 
 

ด้านการมีส่วนร่วมใน 
การวางแผน 

อายุ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

9. ท่านมีส่วนร่วมในการออก
กฎระเบียบปฏิบติัของตลาดน ้า
ไทรนอ้ย 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

1.88 
2.33 
2.00 
1.43 
2.50 

0.78 
0.57 
0.97 
0.63 
1.29 

1.914 0.125 

10. ท่านมีส่วนในการวาง
แผนการบริหารงานตลาดน ้า 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

2.22 
2.00 
2.22 
1.31 
2.50 

1.20 
1.00 
1.21 
0.60 
1.29 

2.226 0.081 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 2.21 1.01 1.274 0.401 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.0 
 

ผลวเิคราะห์ตารางท่ี 4.19 เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งท่ีตลาดน ้าไทรนอ้ย ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผน จ าแนกตามอาย ุ โดยรวม พบวา่ Sig 
= 0.401 แสดงวา่อายท่ีุต่างกนัมีการแสดงการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างไปตามอาย ุ

เม่ือวเิคราะห์รายดา้นพบวา่ มีดา้นท่ีมีการแสดงมีส่วนร่วมท่ีไม่แตกต่างกนัตามอายุอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางที ่4.20  เปรียบเทียบของระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้การด าเนินงาน/ปฏิบติังาน  
จ าแนกตามอาย ุ    
  

การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน/ปฏิบัติงาน 

อายุ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

11. ท่านมีส่วนร่วมในการ
คดัเลือก พอ่คา้ แม่คา้เขา้มา
สินคา้ 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

2.11 
1.67 
2.22 
1.18 
2.50 

1.05 
.57 

1.39 
0.40 
1.29 

2.675 0.044* 

12.ท่านมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นดา้นการปรับปรุง
และการพฒันาสถานท่ี  

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

2.22 
2.66 
2.61 
1.81 
2.00 

0.97 
0.57 
1.33 
0.98 
0.81 

1.266 0.297 

13. ท่านมีส่วนร่วมใน
การศึกษาสภาพสถานท่ี
ท่องเท่ียวในชุมชน 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

2.66 
2.33 
2.38 
1.81 
2.00 

1.12 
0.57 
1.09 
1.16 
1.41 

1.396 0.251 

14.ท่านมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัความ
ตอ้งการของชุมชน 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

2..44 
2.66 
2.33 
1.75 
2.75 

1.13 
0.57 
1.23 
1.12 
1.50 

1.067 0.384 

15.ท่านมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษว์ฒันธรรมและ
ประเพณีทอ้งถ่ินตลาดน ้า  

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

3.11 
4.00 
2.27 
1.93 
2.50 

1.26 
0.00 
1.36 
0.99 
1.29 

2.773 0.038* 
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ตารางที ่4.20  (ต่อ) 
 

การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน/ปฏิบัติงาน 

อายุ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

16. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอ
ทางเลือกหรือแนวทางการ
พฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

2.55 
2.66 
2.50 
1.87 
2.75 

1.33 
0.57 
1.24 
0.88 
1.71 

0.969 0.434 

17.ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอ
การปรับรูปแบบการขายให้เป็น
การขายใหน้กัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน  

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

2.77 
2.66 
2.66 
2.18 
2.50 

1.39 
057 
1.41 
1.37 
1.29 

0.379 0.822 

18.ท่านมีส่วนร่วมในพฒันา
ระบบสาธารณูปโภค ประปา 
ไฟฟ้า ระบบสัญญาณโทรศพัท ์ 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

2.33 
2.33 
1.94 
1.62 
2.75 

1.32 
.577 
0.93 
0.88 
1.71 

1.322 0.276 

19.ท่านมีส่วนร่วมในการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์การ
ท่องเท่ียวตลาดน ้า 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

3.11 
2.66 
2.83 
2.68 
3.00 

1.16 
0.57 
1.38 
1.44 
1.82 

0.161 0.957 

20.ท่านมีส่วนร่วมรณรงคแ์ละ
ดูแลรักษาความสะอาดในการ
พฒันาสถานท่ีท่องเท่ียวใน
ชุมชน 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

3.00 
3.33 
3.27 
2.87 
2.75 

1.11 
1.52 
1.63 
1.31 
1.50 

0.248 0.910 

 

DPU



96 

ตารางที ่4.20  (ต่อ) 
 

การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน/ปฏิบัติงาน 

อายุ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

21. .ท่านมีส่วนร่วมในการให้
การสนบัสนุนดา้นเงินทุน หรือ
อุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรม
ดา้นการท่องเท่ียวในชุมชน 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

2.11 
3.00 
2.16 
2.06 
2.50 

0.92 
0.00 
1.15 
0.92 
1.29 

0.636 0.640 

22.ท่านเคยร่วมสอดส่องดูแล
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นแก่นกัท่องเท่ียว 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

3.22 
3.66 
3.33 
2.62 
3.25 

1.20 
1.15 
1.08 
1.50 
1.25 

0.8940 0.476 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 2.52 1.10 1.15 0.460 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

ผลวเิคราะห์ตารางท่ี 4.20  เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของพอ่คา้แม่คา้และผูมี้ส่วน
เก่ียวข้องท่ีตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี  ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน/
ปฏิบติังาน จ าแนกตามอายโุดยรวม พบวา่  Sig = 0.460  แสดงวา่การมีส่วนร่วมโดยรวมไม่แตกต่าง
ไปตามอาย ุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

เม่ือวิเคราะห์รายดา้น พบว่า  มีดา้นท่ีมีการมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างไปตามเพศทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วมในการคดัเลือก พ่อคา้ แม่คา้เขา้มาสินคา้ Sig = 0.044 โดย
ค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ีพ่อคา้แม่คา้ท่ีมีอายุ55 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย 2.50 รองลงมา พ่อคา้แม่คา้ท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 35 – 44ปี มีค่าเฉล่ีย 2.22 พ่อคา้แม่คา้ท่ีมีอายุ 20 -24 ปี มีค่าเฉล่ีย 2.11  พ่อคา้แม่ค่าท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 25 -34 ปี มีค่าเฉล่ีย 1.67 และ พอ่คา้แม่คา้ท่ีมีอายรุะหวา่ง 45-54 ปี มีค่าเฉล่ีย1.18 ตามล าดบั  
ดา้นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ินตลาดน ้ า Sig = 0.038โดยค่าเฉล่ีย
สูงสุดอยูท่ี่พอ่คา้แม่คา้ท่ีมีอายรุะหวา่ง 25 -34 ปี มีค่าเฉล่ีย 4.00 รองลงมา พ่อคา้แม่คา้ท่ีมีอายุ 20 -24 
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ปี มีค่าเฉล่ีย 3.11  พ่อคา้แม่คา้ท่ีมีอายุ 55 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย 2.50 พ่อคา้แม่คา้ท่ีมีอายุระหวา่ง 35 – 
44ปี มีค่าเฉล่ีย 2.27  และ พอ่คา้แม่คา้ท่ีมีอายรุะหวา่ง 45-54 ปี มีค่าเฉล่ีย1.93 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.21  เปรียบเทียบของระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งดา้น 
การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล จ าแนกตามอาย ุ
 

การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน/ปฏิบัติงาน 

อายุ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

23. ท่านมีส่วนในการจดัใหมี้
การตั้งตูรั้บฟังความคิดเห็นและ
รวบรวมขอ้มูลสมาชิกชุมชนใน
เร่ืองต่างๆ 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

2.00 
3.33 
2.27 
1.93 
2.75 

0.86 
1.15 
1.17 
1.48 
1.50 

1.034 0.400 

24.ท่านมีส่วนร่วมในการจดัท า
แบบประเมินตรวจสอบและ
ติดตามสรุปผลกระทบทางดา้น
การใหบ้ริการตลาดน ้า 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

2.33 
2.00 
1.88 
1.62 
2.25 

1.11 
1.00 
0.90 
1.08 
0.95 

0.827 0.515 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 2.24 1.12 0.953 0.045* 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

ผลวเิคราะห์ตารางท่ี4.21  เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งท่ีตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี   ดา้นการการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผล จ าแนกเพศ โดยรวม พบวา่  Sig = 0.045  แสดงวา่การมีส่วนร่วมโดยรวมแตกต่างไป
ตามอาย ุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

เม่ือวเิคราะห์รายดา้น พบวา่ มีดา้นท่ีมีการมีส่วนร่วมท่ีไม่แตกต่างไปตามอาย ุ
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ตารางที ่4.22  แสดงการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมโดยรวมในดา้นต่างๆจ าแนกตามอาย ุ
 

ตัวแปรตาม อายุ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

1.การมีส่วนร่วมใน
การรับทราบ/ศึกษา
ปัญหา 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

2.84 
2.93 
2.32 
2.51 
3.25 

1.22 
0.41 
0.91 
1.28 
0.77 

0.860 0.495 

2.การมีส่วนร่วมใน
การวางแผน 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

2.46 
2.63 
2.42 
1.92 
2.67 

0.94 
0.27 
1.02 
0.64 
1.21 

1.134 0.353 

3.การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการ 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

2.63 
2.84 
2.53 
2.03 
2.70 

0.96 
0.29 

1.004 
0.78 
1.30 

1.130 0.355 

4.การมีส่วนร่วมใน
การติดตามและ
ประเมินผล 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

2.16 
2.66 
2.08 
1.78 
2.50 

0.96 
0.76 
0.97 
1.18 
1.22 

0.723 0.581 

 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

จากตารางาท่ี 4.22  พบวา่อายุท่ีต่างกนัมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้ า
ไทรน้อยมีส่วนร่วมในด้านการรับทราบ/ศึกษาปัญหา ด้านการวางแผน ดา้นการด าเนินการ และ 
ดา้นการติดตามและประเมินผลในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรน้อยไม่แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ  
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ตารางที ่4.23  เปรียบเทียบของระดบัการมีส่วนร่วมของพอ่คา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการมี  
ส่วนร่วมในการรับทราบ/ศึกษาปัญหา จ าแนกตามสถานภาพ   
 
ด้านการรับทราบ/ศึกษาปัญหา สถานภาพ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 
1.การมีส่วนร่วมในการเขา้
ประชุมปรึกษาหารือเร่ือง
ปัญหาในตลาดน ้า 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

2.46 
2.61 
2.50 

1.12 
1.29 
1.73 

0.063 0.939 

2.การมีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร
ทางธรรมชาติของชุมชน 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

2.76 
2.69 
3.00 

 

1.48 
1.18 
1.82 

 

0.099 0.906 

3.ท่านมีส่วนร่วมในการคน้หา
สาเหตุของปัญหาในชุมชน 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

2.69 
2.27 
3.25 

1.25 
1.06 
1.70 

1.598 0.213 

4.ท่านมีส่วนร่วมในการแกไ้ข
ปัญหาการก าจดัขยะส่ิงปฏิกลู 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

2.69 
2.45 
3.00 

1.03 
1.09 
1.63 

0.546 0.583 

5.ท่านมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาทางการท่องเท่ียว 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

2.46 
2.57 
3.50 

1.12 
1.29 
1.91 

1.021 0.368  

ค่าเฉลีย่โดยรวม 2.73 1.63 0.665 0.613 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

ผลวเิคราะห์ตารางท่ี 4.23 เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งท่ีตลาดน ้ าไทรนอ้ย ดา้นการรับทราบ/ศึกษาปัญหา จ าแนกตามสถานภาพ โดยรวม พบวา่  
Sig = 0.613 แสดงว่าสถานภาพท่ีต่างกนัมีการแสดงการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างไปตามสถานภาพ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

เม่ือวิเคราะห์รายด้าน พบว่า มีด้านท่ีมีการแสดงมีส่วนร่วมท่ีไม่แตกต่างกันตาม
สถานภาพ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ   
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ตารางที ่4.24  เปรียบเทียบของระดบัการมีส่วนร่วมของพอ่คา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีดา้น  
การวางแผนจ าแนกตามสถานภาพ    
 

ด้านการมีส่วนร่วมใน 
การวางแผน 

สถานภาพ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

6.ท่านมีส่วนร่วมในการจดัตั้ง
คณะกรรมการประชาคมตลาด
น ้าไทรนอ้ย 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

2.23 
2.39 
2.25 

1.16 
1.19 
1.50 

0.097 0.908  

7.ท่านมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วม
กลุ่มของสมาชิก/การคดัเลือก
สมาชิก 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

2.38 
2.15 
2.75 

1.19 
1.09 
1.71 

0.569 0.570 

8.ท่านมีส่วนร่วมในการร่าง
นโยบายการบริหารงานตลาดน ้า
ไทรนอ้ย 

 
โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

2.07 
2.15 
1.75 

0.86 
1.14 
0.95 

0.255 0.776 

9.ท่านมีส่วนร่วมในการออก
กฎระเบียบปฏิบติัของตลาดน ้า
ไทรนอ้ย 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

1.92 
1.81 
2.00 

0.75 
0.88 
1.41 

0.117 0.890 

10.ท่านมีส่วนในการวาง
แผนการบริหารงานตลาดน ้า 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

2.00 
1.91 
2.00 

0.08 
1.10 
1.41 

0.037 0.964 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 2.12 1.09 0.215 0.822 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

ผลวเิคราะห์ตารางท่ี 4.24 เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งท่ีตลาดน ้ าไทรน้อย ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผน จ าแนกตามสถานภาพ โดยรวม 
พบว่า Sig = 0.822 แสดงว่าสถานภาพต่างกนัมีการแสดงการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างไปตาม
สถานภาพ  
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เม่ือวิเคราะห์รายด้านพบว่า มีด้านท่ีมีการแสดงมีส่วนร่วมท่ีไม่แตกต่างกันตาม
สถานภาพอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  
ตารางที ่4.25  เปรียบเทียบของระดบัการมีส่วนร่วมของพอ่คา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการ  
ด าเนินงาน/ปฏิบติังานจ าแนกตามอายุ  
  

การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน/ปฏิบัติงาน 

สถานภาพ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

11. ท่านมีส่วนร่วมในการ
คดัเลือก พอ่คา้ แม่คา้เขา้มา
สินคา้ 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

1.92 
1.84 
1.75 

0.95 
1.23 
1.75 

0.040 0.961 

12.ท่านมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นดา้นการปรับปรุง
และการพฒันาสถานท่ี  

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

2.23 
2.15 
3.00 

0.92 
1.14 
1.41 

1.031 0.364 

13. ท่านมีส่วนร่วมในการศึกษา
สภาพสถานท่ีท่องเท่ียวใน
ชุมชน 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

2.38 
2.15 
3.25 

1.04 
1.12 
1.50 

1.733 0.188 

14.ท่านมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัความ
ตอ้งการของชุมชน 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

2.31 
2.06 
3.25 

1.03 
1.17 
1.50 

1.921 0.158 

15.ท่านมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษว์ฒันธรรมและประเพณี
ทอ้งถ่ินตลาดน ้า  

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

2.84 
2.33 
2.00 

1.34 
1.24 
1.41 

1.005 0.374 
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ตารางที ่4.25 (ต่อ) 
 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน/
ปฏิบัติงาน 

สถานภาพ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

16. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอทางเลือก
หรือแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่ง
ย ัง่ยนื 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

2.46 
2.30 
2.25 

1.19 
1.10 
1.89 

0.095 0.910 

17.ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอการปรับ
รูปแบบการขายให้เป็นการขายให้
นกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

2.61 
2.54 
2.00 

1.26 
1.37 
1.41 

0.337 0.716 

18.ท่านมีส่วนร่วมในพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า ระบบ
สัญญาณโทรศพัท ์

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

2.15 
1.91 
2.25 

1.21 
0.91 
1.89 

0.354 0.704 

19.ท่านมีส่วนร่วมในการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวตลาดน ้า 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

2.92 
2.69 
3.75 

1.11 
1.38 
1.50 

1.159 0.322 

20.ท่านมีส่วนร่วมรณรงคแ์ละดูแลรักษา
ความสะอาดในการพฒันาสถานท่ี
ท่องเท่ียวในชุมชน 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

3.38 
2.94 
3.00 

 

1.38 
1.36 
1.83 

 

0.471 0.627 

21.ท่านมีส่วนร่วมในการให้การสนบัสนุน
ดา้นเงินทุน หรืออุปกรณ์ในการด าเนิน
กิจกรรมดา้นการท่องเท่ียวในชุมชน 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

2.07 
2.18 
2.75 

 

0.86 
1.10 
0.50 

 

0.686 0.509 

22.ท่านเคยร่วมสอดส่องดูแลความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นแก่
นกัท่องเท่ียว 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

3.31 
2.93 
3.75 

1.25 
1.24 
1.50 

0.967 0.388 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 2.25 1.26 0.082 0.052 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
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ผลวเิคราะห์ตารางท่ี 4.25  เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของพอ่คา้แม่คา้และผูมี้ส่วน
เก่ียวข้องท่ีตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี  ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน/
ปฏิบติังาน จ าแนกตามอายโุดยรวม พบวา่  Sig = 0.052  แสดงวา่การมีส่วนร่วมโดยรวมไม่แตกต่าง
ไปตามสถานภาพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  เม่ือวิเคราะห์รายดา้น พบว่า  มีด้านท่ีมีการมีส่วนร่วมท่ีไม่แตกต่างไปตามสถานภาพ
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.26  เปรียบเทียบของระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้น
ติดตามและประเมินผลจ าแนกตามสถานภาพ 
 

การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน/ปฏิบัติงาน 

สถานภาพ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

23. ท่านมีส่วนในการจดัใหมี้
การตั้งตูรั้บฟังความคิดเห็นและ
รวบรวมขอ้มูลสมาชิกชุมชนใน
เร่ืองต่างๆ 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

    2.07 
2.18 
3.00 

 

0.95 
1.31 
1.82 

 

0.852 .0433 

24.ท่านมีส่วนร่วมในการจดัท า
แบบประเมินตรวจสอบและ
ติดตามสรุปผลกระทบทางดา้น
การใหบ้ริการตลาดน ้า 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

2.15 
1.84 
1.75 

 

1.06 
1.00 
0.95 

 

0.480 0.622 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 2.16 1.18 0.666 0.527 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

ผลวเิคราะห์ตารางท่ี 4.26 เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งท่ีตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี  ด้านการการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผล จ าแนกสถานภาพโดยรวม พบวา่  Sig = 0.527 แสดงวา่การมีส่วนร่วมโดยรวมไม่
แตกต่างไปตามสถานภาพอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

เม่ือวเิคราะห์รายดา้น พบวา่ มีดา้นท่ีมีการมีส่วนร่วมท่ีไม่แตกต่างไปตามสถานภาพ 
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ตารางที ่4.27  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมโดยรวมดา้นต่างๆจ าแนกตามสถานภาพ 
 

ตัวแปรตาม สถานภาพ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 
1.การมีส่วนร่วมใน
การรับทราบ/ศึกษา
ปัญหา 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

2.61 
2.52 
3.05 

1.12 
1.03 
1.46 

0.422 0.658 

2.การมีส่วนร่วมใน
การวางแผน 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย  

2.39 
2.23 
2.55 

0.88 
0.90 
1.00 

0.300 0.742 

3.การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการ 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

2.55 
2.32 
2.84 

0.92 
0.93 
1.05 

0.695 0.504 

4.การมีส่วนร่วมใน
การติดตามและ
ประเมินผล 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

2.11 
2.01 
2.37 

0.96 
1.09 
1.10 

0.221 0.803 

 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.27 พบวา่สถานภาพท่ีต่างกนัมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาด
น ้ าไทรนอ้ยมีส่วนร่วมในดา้นการรับทราบ/ศึกษาปัญหา ดา้นการวางแผน ดา้นการด าเนินการ และ 
ดา้นการติดตามและประเมินผลในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรน้อยไม่แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ  
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ตารางที ่4.28  เปรียบเทียบของระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการ  
รับทราบ/ศึกษาปัญหาจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
   
ด้านการรับทราบ/ศึกษาปัญหา การศึกษา ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 
1.การมีส่วนร่วมในการเขา้
ประชุมปรึกษาหารือเร่ือง
ปัญหาในตลาดน ้า 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       

สูงกวา่ปริญญาตรี 

2.69 
2.41 
2.50 

1.32 
1.18 
2.12 

0.293 0.748 

2.การมีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร
ทางธรรมชาติของชุมชน 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       

สูงกวา่ปริญญาตรี 

2.92 
2.45 
3.50 

1.32 
1.26 
0.70 

1.154 0.324 

3.ท่านมีส่วนร่วมในการคน้หา
สาเหตุของปัญหาในชุมชน 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       

สูงกวา่ปริญญาตรี 

2.65 
2.18 
3.00 

1.26 
1.05 
1.41 

1.177 0.317 

4.ท่านมีส่วนร่วมในการแกไ้ข
ปัญหาการก าจดัขยะส่ิงปฏิกลู 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       

สูงกวา่ปริญญาตรี 

2.76 
2.31 
2.50 

1.21 
0.99 
0.70 

0.987 0.380 

5.ท่านมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาทางการท่องเท่ียว 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       

สูงกวา่ปริญญาตรี 

2.84 
2.22 
4.00 

1.34 
1.51 
1.41 

2.664 0.080 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 2.73 1.25 1.26 0.369 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

ผลวเิคราะห์ตารางท่ี 4.28 เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งท่ีตลาดน ้ าไทรน้อย ดา้นการรับทราบ/ศึกษาปัญหา จ าแนกตามการศึกษาโดยรวม พบว่า  
Sig = 0.369 แสดงวา่การศึกษาท่ีต่างกนัมีการแสดงการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างไปตามการศึกษา อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ 

เม่ือวิเคราะห์รายดา้นพบวา่ มีดา้นท่ีมีการแสดงมีส่วนร่วมท่ีไม่แตกต่างกนัตาม
การศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ   
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ตารางที ่4.29 เปรียบเทียบของระดบัการมีส่วนร่วมของพอ่คา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการมี 
ส่วนร่วมในการวางแผนจ าแนกตามการศึกษา  
     

ด้านการมีส่วนร่วมใน 
การวางแผน 

ระดับการศึกษา ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

6.ท่านมีส่วนร่วมในการจดัตั้ง
คณะกรรมการประชาคมตลาด
น ้าไทรนอ้ย 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 

2.38 
2.13 
4.00 

1.35 
0.88 
0.00 

2.42 0.099 

7.ท่านมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วม
กลุ่มของสมาชิก/การคดัเลือก
สมาชิก 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 

2.23 
2.09 
4.50 

1.21 
0.92 
0.70 

4.57 0.015* 

8.ท่านมีส่วนร่วมในการร่าง
นโยบายการบริหารงานตลาด
น ้าไทรนอ้ย 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 

2.11 
1.95 
3.50 

1.14 
0.89 
0.70 

2.060 0.139 

9.ท่านมีส่วนร่วมในการออก
กฎระเบียบปฏิบติัของตลาดน ้า
ไทรนอ้ย 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 

1.88 
1.77 
2.50 

1.07 
0.61 
0.71 

0.636 0.534 

10.ท่านมีส่วนในการวาง
แผนการบริหารงานตลาดน ้า 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 

1.96 
1.72 
4.00 

1.14 
0.88 
0.00 

4.524 0.016* 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 2.58 0.81 2.84 0.160 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

ผลวเิคราะห์ตารางท่ี 4.29 เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งท่ีตลาดน ้ าไทรน้อย ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผน จ าแนกตามสถานภาพ โดยรวม 
พบวา่ Sig = 0.160 แสดงวา่สถานภาพต่างกนัมีการแสดงการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างไปตามระดบั
การศึกษา 

เม่ือวิเคราะห์รายด้านพบว่า มีด้านท่ีมีการแสดงมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกันตามระดับ
การศึกษาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่  ดา้นการมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมกลุ่มของ
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สมาชิก/การคดัเลือกสมาชิก Sig = 0.015 โดยค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่พ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ี
มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีค่าเฉล่ีย 4.50 รองลงมา พ่อค้าแม่คา้ท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากว่า
ปริญญาตรี มีค่าเฉล่ีย 2.23  พ่อคา้แม่ค้าและผูมี้ส่วนเก่ียวข้องท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี 2.09 
ตามล าดบั ดา้นการมีส่วนในการวางแผนการบริหารงานตลาดน ้ า Sig = 0.016 โดยค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่
ท่ีพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีค่าเฉล่ีย 4.00 รองลงมา พ่อคา้
แม่คา้ท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี มีค่าเฉล่ีย 1.96  พ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมี
การศึกษาปริญญาตรี 1.72 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.30  เปรียบเทียบของระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้น  
ด าเนินงาน/ปฏิบติังานจ าแนกตามการศึกษา   
 

การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน/ปฏิบัติงาน 

ระดับการศึกษา ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

11. ท่านมีส่วนร่วมในการ
คดัเลือก พอ่คา้ แม่คา้เขา้มา
สินคา้ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 

1.92 
1.63 
3.50 

1.23 
0.78 
2.12 

2.791 0.072 

12.ท่านมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นดา้นการปรับปรุง
และการพฒันาสถานท่ี  

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 

2.11 
2.18 
4.50 

1.14 
0.91 
0.71 

4.983 0.011* 

13. ท่านมีส่วนร่วมใน
การศึกษาสภาพสถานท่ี
ท่องเท่ียวในชุมชน 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 

2.38 
2.09 
3.50 

1.23 
1.01 
0.71 

1.565 0.220 
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ตารางที ่4.30 (ต่อ) 
 

การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน/ปฏิบัติงาน 

ระดับการศึกษา ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

14.ท่านมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัความ
ตอ้งการของชุมชน 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 
 

2.31 
2.09 
2.50 

1.37 
0.97 
0.71 

0.251 0.779 

15.ท่านมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษว์ฒันธรรมและประเพณี
ทอ้งถ่ินตลาดน ้า  

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 

2.46 
2.36 
3.00 

1.47 
1.04 
1.41 

0.227 0.798 

16. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอ
ทางเลือกหรือแนวทางการ
พฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 
 

2.26 
2.27 
4.00 

1.28 
0.98 
0.00 

2.194 0.123 

17.ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอ
การปรับรูปแบบการขายให้เป็น
การขายใหน้กัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน  

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 
 

2.34 
2.59 
4.00 

1.35 
1.29 
0.00 

1.527 0.228 

18.ท่านมีส่วนร่วมในพฒันา
ระบบสาธารณูปโภค ประปา 
ไฟฟ้า ระบบสัญญาณโทรศพัท ์ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 
 

2.04 
1.86 
3.00 

1.22 
0.83 
1.41 

1.074 0.350 

19.ท่านมีส่วนร่วมในการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์การ
ท่องเท่ียวตลาดน ้า 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 
 

2.69 
2.95 
3.50 

1.44 
1.17 
2.12 

0.478 0.623 
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ตารางที ่4.30 (ต่อ) 
 

การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน/ปฏิบัติงาน 

ระดับการศึกษา ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

20.ท่านมีส่วนร่วมรณรงคแ์ละ
ดูแลรักษาความสะอาดในการ
พฒันาสถานท่ีท่องเท่ียวใน
ชุมชน 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 
 

2.92 
3.09 
4.50 

1.38 
1.41 
0.71 

1.213 0.306 

21. .ท่านมีส่วนร่วมในการให้
การสนบัสนุนดา้นเงินทุน หรือ
อุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรม
ดา้นการท่องเท่ียวในชุมชน 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 
 

1.92 
2.50 
2.50 

1.01 
0.96 
0.71 

2.129 0.130 

22.ท่านร่วมสอดส่องดูแลความ
ปลอดภยัและทรัพยสิ์น 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 

2.93 
3.14 
5.00 

1.26 
1.21 
0.00 

2.690 0.078 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 2.41 1.07 1.76 0.031 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

ผลวเิคราะห์ตารางท่ี 4.35  เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วน
เก่ียวข้องท่ีตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี  ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน/
ปฏิบติังาน จ าแนกตามระดบัการศึกษาโดยรวม พบวา่  Sig = 0.031  แสดงวา่การมีส่วนร่วมโดยรวม
ไม่แตกต่างไปตามระดบัการศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

เม่ือวิเคราะห์รายด้าน พบว่า  มีด้านท่ีมีการมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างไปตามอายุอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้านการ
ปรับปรุงและการพฒันาสถานท่ี Sig = 0.011 โดยค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่พ่อคา้แม่คา้ท่ีมีการศึกษาสูงกวา่
ปริญญาตรี มีค่าเฉล่ีย 4.50 รองลงมา พ่อคา้แม่คา้ท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีค่าเฉล่ีย 2.18  
พอ่คา้แม่คา้ท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 2.11 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.31  เปรียบเทียบของระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการ  
ติดตามและประเมินผลจ าแนกตามสถานภาพ   
 

การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน/ปฏิบัติงาน 

สถานภาพ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

23. ท่านมีส่วนในการจดัใหมี้
การตั้งตูรั้บฟังความคิดเห็น
และรวบรวมขอ้มูลสมาชิก
ชุมชนในเร่ืองต่างๆ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 
 

2.31 
1.95 
4.00 

1.41 
0.99 
0.00 

2.696 0.078 

24.ท่านมีส่วนร่วมในการจดัท า
แบบประเมินตรวจสอบและ
ติดตามสรุปผลกระทบทางดา้น
การใหบ้ริการตลาดน ้า 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 
 

1.88 
1.86 
3.00 

0.99 
0.99 
1.41 

1.211 0.307 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 2.50 0.96 1.954 0.193 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

ผลวิเคราะห์ตารางท่ี 4.31   เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีตลาดน ้ าไทร-น้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี  ดา้นการการมีส่วนร่วมในการติดตาม
และประเมินผล จ าแนกตามระดบัการศึกษาโดยรวม พบวา่  Sig = 0.193 แสดงวา่การมีส่วนร่วม
โดยรวมไม่แตกต่างไปตามระดบัการศึกษาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

เม่ือวิเคราะห์รายด้าน พบว่า มีด้านท่ีมีการมีส่วนร่วมท่ีไม่แตกต่างไปตามระดับ
การศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต 
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ตารางที ่4.32  แสดงการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจ าแนก
ตามระดบัการศึกษา 
 

ตัวแปรตาม การศึกษา ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 
1.การมีส่วนร่วมใน
การรับทราบ/ศึกษา
ปัญหา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 

2.77 
2.31 
3.10 

1.11 
1.02 
0.98 

1.325 0.276 

2.การมีส่วนร่วมใน
การวางแผน 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 

2.26 
2.22 
3.63 

0.99 
0.72 
0.00 

2.441 0.098 

3.การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 

2.36 
2.38 
3.63 

1.04 
0.77 
0.25 

1.806 0.176 

4.การมีส่วนร่วมใน
การติดตามและ
ประเมินผล 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 

2.09 
1.90 
3.50 

1.07 
0.95 
0.70 

2.251 0.117 

 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

จากตารางาท่ี 4.32 พบวา่ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียว
ตลาดน ้าไทรนอ้ยมีส่วนร่วมในดา้นการรับทราบ/ศึกษาปัญหา ดา้นการวางแผน ดา้นการด าเนินการ 
และ ดา้นการติดตามและประเมินผลในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรน้อยไม่แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
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ตารางที ่4.33  เปรียบเทียบของระดบัการมีส่วนร่วมดา้นการรับทราบปัญหาจ าแนกตามรายได ้
 
ด้านการรับทราบปัญหา รายได้ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

1.การมีส่วนร่วมในการเขา้
ประชุมปรึกษาหารือเร่ือง
ปัญหาในตลาดน ้า 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

2.89 
2.47 
1.57 
3.33 

1.28 
1.16 
1.13 
1.15 

2.48 0.073 

2.การมีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

3.00 
2.76 
1.85 
3.00 

1.29 
1.22 
1.21 
1.73 

0.761 0.522 

3.ท่านมีส่วนร่วมในการ
คน้หาสาเหตุของปัญหาใน
ชุมชน 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

2.63 
2.47 
1.85 
2.66 

1.12 
1.21 
1.21 
1.52 

0.761 0.522 

4.ท่านมีส่วนร่วมในการ
แกไ้ขปัญหาการก าจดัขยะ
ส่ิงปฏิกลู 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

2.89 
2.42 
1.71 
3.33 

1.04 
1.12 
0.95 
1.10 

2.79 0.051 

5.ท่านมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาทางการ
ท่องเท่ียว 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

2.78 
2.71 
2.00 
3.33 

1.04 
1.12 
0.95 
0.57 

0.702 0.555 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 2.58 1.16 1.49 0.345 
 

หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

ผลวเิคราะห์ตารางท่ี 4.33 เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของพอ่คา้แม่คา้และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งท่ีตลาดน ้าไทรนอ้ย ดา้นการรับทราบ/ศึกษาปัญหา จ าแนกตามรายได ้โดยรวม พบวา่  Sig 
= 0.345 แสดงวา่รายไดท่ี้ต่างกนัมีการแสดงการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างไปตามรายได ้อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
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เม่ือวิเคราะห์รายดา้น พบว่า ทุกดา้นมีการแสดงมีส่วนร่วมท่ีไม่แตกต่างกนัตามรายได ้
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.34 เปรียบเทียบของระดบัการมีส่วนร่วมดา้นการวางแผนจ าแนกตามรายได ้
 

ด้านการมีส่วนร่วมใน 
การวางแผน 

รายได้ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

6.ท่านมีส่วนร่วมในการ
จดัตั้งคณะกรรมการ
ประชาคมตลาดน ้าไทร
นอ้ย 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

2.78 
2.00 
2.00 
2.67 

1.35 
0.89 
1.41 
0.57 

1.834 0.154 

7.ท่านมีส่วนร่วมในการเขา้
ร่วมกลุ่มของสมาชิก/การ
คดัเลือกสมาชิก 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

2.36 
2.23 
2.14 
2.00 

1.16 
1.09 
1.67 
0.00 

0.125 0.945 

8.ท่านมีส่วนร่วมในการ
ร่างนโยบายการบริหารงาน
ตลาดน ้าไทรนอ้ย 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

2.42 
1.90 
1.66 
2.10 

1.26 
.768 
1.29 
0.57 

1.018 0.394 

9.ท่านมีส่วนร่วมในการ
ออกกฎระเบียบปฏิบติัของ
ตลาดน ้าไทรนอ้ย 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

2.15 
1.66 
1.85 
1.33 

0.95 
0.85 
0.69 
0.57 

1.459 0.238 

10.ท่านมีส่วนในการวาง
แผนการบริหารงานตลาด
น ้า 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

2.15 
1.81 
2.00 
1.33 

1.16 
0.98 
1.41 
0.57 

0.649 0.588 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 2.03 0.92 1.017 0.464 

 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
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ผลวเิคราะห์ตารางท่ี 4.34 เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งท่ีตลาดน ้ าไทรน้อย ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผน จ าแนกตามรายได้ โดยรวม พบว่า 
Sig = .464 แสดงวา่รายไดท่ี้ต่างกนัมีการแสดงการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างไปตามรายได ้ 

เม่ือวิเคราะห์รายดา้น พบวา่ทุกดา้นมีการแสดงมีส่วนร่วมท่ีไม่แตกต่างกนัตามรายได ้
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ   

 
ตารางที ่4.35 เปรียบเทียบของระดบัการมีส่วนร่วมของพอ่คา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการ  
ด าเนินงาน/ปฏิบติังานจ าแนกตามรายได ้   
 

การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน/ปฏิบัติงาน 

รายได้ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

11. ท่านมีส่วนร่วมในการ
คดัเลือก พอ่คา้ แม่คา้เขา้
มาสินคา้ 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

2.26 
1.57 
1.85 
1.33 

1.32 
0.74 
1.46 
0.57 

1.543 0.216 

12.ท่านมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นดา้น
การปรับปรุงและการ
พฒันาสถานท่ี  

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

2.26 
2.19 
2.42 
2.00 

0.99 
1.16 
1.61 
0.00 

0.122 0.947 

13. ท่านมีส่วนร่วมใน
การศึกษาสภาพสถานท่ี
ท่องเท่ียวในชุมชน 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

2.37 
2.38 
2.00 
2.00 

1.21 
1.11 
1.29 
1.00 

0.273 0.845 

14.ท่านมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัความตอ้งการของ
ชุมชน 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

2.42 
2.28 
1.57 
2.00 

1.38 
1.10 
0.78 
1.00 

0.937 0.431 
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ตารางที ่4.35 (ต่อ) 
 

การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน/ปฏิบัติงาน 

รายได้ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

15.ท่านมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษว์ฒันธรรมและ
ประเพณีทอ้งถ่ินตลาดน ้า  

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

2.73 
2.23 
2.28 
2.33 

1.59 
1.09 
1.11 
0.57 

0.540 0.657 

16. ท่านมีส่วนร่วมในการ
เสนอทางเลือกหรือแนว
ทางการพฒันาการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

2.42 
2.33 
2.28 
2.00 

1.16 
1.23 
1.25 
1.00 

0.113 0.952 

17.ท่านมีส่วนร่วมในการ
เสนอการปรับรูปแบบการ
ขายใหเ้ป็นการขายให้
นกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน  

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

2.63 
2.33 
3.14 
1.66 

1.42 
1.11 
1.77 
0.57 

1.116 0.352 

18.ท่านมีส่วนร่วมใน
พฒันาระบบสาธารณูป-
โภค ประปา ไฟฟ้า ระบบ
สัญญาณโทรศพัท ์ 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

2.10 
2.09 
1.71 
1.33 

1.10 
1.09 
1.11 
0.57 

0.658 0.582 

19.ท่านมีส่วนร่วมในการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์
การท่องเท่ียวตลาดน ้า 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

2.73 
2.90 
2.71 
3.33 

1.41 
1.26 
1.60 
1.15 

0.203 0.894 
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ตารางที ่4.35 (ต่อ) 
 

การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน/ปฏิบัติงาน 

รายได้ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

20.ท่านมีส่วนร่วมรณรงค์
และดูแลรักษาความ
สะอาดในการพฒันา
สถานท่ีท่องเท่ียวใน
ชุมชน 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

3.05 
3.00 
3.28 
3.00 

1.43 
1.41 
1.60 
1.00 

0.072 0.975 

21. .ท่านมีส่วนร่วมใน
การใหก้ารสนบัสนุนดา้น
เงินทุน หรืออุปกรณ์ใน
การด าเนินกิจกรรมดา้น
การท่องเท่ียวในชุมชน 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

1.94 
2.33 
2.28 
2.66 

0.97 
1.11 
0.95 
0.57 

0.736 0.536 

22.ท่านเคยร่วมสอดส่อง
ดูแลความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์นแก่
นกัท่องเท่ียว 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

2.68 
3.28 
3.71 
3.00 

1.20 
1.18 
1.38 
1.73 

1.462 0.247 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 2.38 1.17 0.648 0.636 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

ผลวเิคราะห์ตารางท่ี 4.35  เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของพอ่คา้แม่คา้และผูมี้ส่วน
เก่ียวข้องท่ีตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี  ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน/
ปฏิบติังาน จ าแนกตามรายไดโ้ดยรวม พบวา่  Sig = 0.636  แสดงวา่การมีส่วนร่วมโดยรวมไม่
แตกต่างไปตามรายได ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

เม่ือวเิคราะห์รายดา้น พบวา่ ทุกดา้นท่ีมีการแสดงมีส่วนร่วมท่ีไม่แตกต่างกนัตามรายได ้
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางที ่4.36  เปรียบเทียบของระดบัการมีส่วนร่วมของพอ่คา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการ  
ติดตามและประเมินผลจ าแนกตามรายได ้ 
    

การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน/ปฏิบัติงาน 

รายได้ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

23. ท่านมีส่วนในการจดั
ใหมี้การตั้งตูรั้บฟังความ
คิดเห็นและรวบรวม
ขอ้มูลสมาชิกชุมชนใน
เร่ืองต่างๆ 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

2.21 
2.42 
2.00 
1.33 

1.13 
1.39 
1.41 
0.57 

0.739 0.534 

24.ท่านมีส่วนร่วมในการ
ท าแบบประเมิน
ตรวจสอบและติดตาม
สรุปผลกระทบดา้นการ
ใหบ้ริการตลาดน ้า 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

1.89 
2.09 
1.71 
1.33 

0.93 
1.09 
1.11 
0.57 

0.638 0.594 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 1.87 1.03 0.688 0.564 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

ผลวิเคราะห์ตารางท่ี 4.36   เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี  ด้านการการมีส่วนร่วมในการติดตาม
และประเมินผล จ าแนกตามรายไดโ้ดยรวม พบวา่  Sig = 0.564  แสดงวา่การมีส่วนร่วมโดยรวมไม่
แตกต่างไปตามรายไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

เม่ือวเิคราะห์รายดา้น พบวา่ ทุกดา้นท่ีมีการมีส่วนร่วมท่ีไม่แตกต่างไปตามรายได ้ อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางที ่4.37  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมโดยรวมจ าแนกตามรายได ้
 

ตัวแปรตาม รายได้ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

1.การมีส่วนร่วม
ในการรับทราบ/
ศึกษาปัญหา 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

2.84 
2.57 
1.80 
2.93 

1.04 
1.04 
1.10 
1.10 

1.775 0.165 

2.การมีส่วนร่วม
ในการวางแผน 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

2.40 
2.26 
2.26 
2.01 

0.99 
0.84 
1.04 
0.36 

0.184 0.907 

3.การมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการ 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

2.44 
2.44 
2.38 
2.27 

1.04 
0.90 
1.01 
0.55 

0.033 0.992 

4.การมีส่วนร่วม
ในการติดตาม
และประเมินผล 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

2.05 
2.26 
1.85 
1.33 

0.88 
1.16 
1.21 
0.57 

0.823 0.488 

 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.37 พบวา่รายไดท่ี้ต่างกนัมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้ า
ไทรน้อยมีส่วนร่วมในด้านการรับทราบ/ศึกษาปัญหา ด้านการวางแผน ดา้นการด าเนินการ และ 
ดา้นการติดตามและประเมินผลในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรน้อยไม่แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
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4.1.4 สรุปการทดสอบสมมติฐานการวจิยั  
จากการทดสอบสมมติฐานการวิจยัไดด้ าเนินการเปรียบเทียบ โดยล าดบัตามสมมติฐาน

การวิจยัท่ีตั้ งไวต้ามปัจจยัส่วนบุคคล คือ ระยะเวลาพ านัก เพศ อายุ สถานภาพ  การศึกษา และ 
รายได ้ท่ีแตกต่างกนั พบวา่พอ่คา้ แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีระยะเวลาพ านกัท่ีแตกต่างกนั จะมี
ระดบัการมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกนัในดา้นมีส่วนในการวางแผนและการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอ่ืนๆ จะมีระดบัการมีส่วนร่วม
ในดา้นการรับทราบ/ศึกษาปัญหา ดา้นการวางแผน ดา้นการด าเนินการ และ ดา้นการติดตามและ
ประเมินผลในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรน้อยไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
เช่นเดียวกนั สามารถสรุปเป็นตารางเพื่อใหเ้ห็นภาพชดัเจนดงัน้ี  
 
ตารางที่ 4.38  สรุปภาพรวมผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยัดา้นการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้
และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 

ลกัษณะ 
ส่วนบุคคล 

การมีส่วนร่วมในการพฒันาตลาดน า้ไทรน้อยอย่างยัง่ยนื 

การรับทราบ/
ศึกษาปัญหา 

การวางแผนการ
บริหารงาน 

การด าเนินการ
บริหารงาน 

ติดตาม/
ประเมินผล 

ระยะเวลาพ านกั X √ √ X 
เพศ X X X X 
อาย ุ X X X X 
สถานภาพสมรส X X X X 
ระดบัการศึกษา X X X X 
รายไดต่้อเดือน X X X X 
 
หมายเหตุ.  เคร่ืองหมาย  √  = แตกต่างกนั  เคร่ืองหมาย X  = ไม่แตกต่างกนั  
 
4.1.5  ผลการสัมภาษณ์ประธานชุมชนตลาดน ้าไทรนอ้ย  

จากผลการาวิจยัพบว่า พ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
การติดตามประเมินผล อยูใ่นระดบันอ้ย จากการสัมภาษณ์ นายประสิทธ์ิ บุญเฉย ( 23 ตุลาคม 2558) 
ซ่ึงเป็นประธานประชาคมตลาดน ้าไทรนอ้ย พบวา่  
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ดา้นการวางแผน  จะเป็นการวางแผนด าเนินการโดยประธานประชาคมตลาดน ้ าไทร
น้อย และ มีการปรึกษาหารือกบัทางคณะกรรมการ โดยจะมีการเสนอนโยบาย หรือแผนงานต่าง
ให้กบัพ่อคา้แม่คา้รับทราบซ่ึงจะมีการรับฟังความคิดเห็นและพูดคุยกนัในท่ีประชุม โดยจะมีการ
ประชุมอยา่งสม ่าเสมอ อยา่งนอ้ยเดือนละ 2 คร้ัง ดว้ยเหตุน้ีการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้จึงไม่ไดมี้
บทบาทในดา้นการวางแผนมากนกัหากแต่เป็นเพียงการรับฟัง รับทราบ และ แสดงความคิดเห็นใน
แผนงานท่ีไดว้างไวแ้ล้ว หรือมีขอ้โตแ้ยง้หลงัจากท่ีได้มีการปฏิบติังานแล้วไม่เหมาะสมหรือไม่
เป็นไปแผนท่ีแจง้ไวก่้อนหนา้ 

ดา้นการติดตามและประเมินผล  ทางตลาดน ้าจะมีการตั้งโตะ๊ประชาสัมพนัธ์ และ รับขอ้
ร้องเรียน หรือ รับปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในตลาดน ้ าทุกวนัซ่ึงสามารถติดต่อแจง้เหตุ แจง้ปัญหาได้
โดยตลอดไม่วา่จะเป็นการร้องเรียนจากนกัท่องเท่ียว หรือเป็นการแจง้ปัญหาจากพ่อคา้แม่คา้ โดย
ทางคณะกรรมการจะท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบและหาแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขปัญหา ต่างๆ
เหล่านั้นให้กบัผูท่ี้มาแจง้ไดท้ราบ ซ่ึงพ่อคา้แม่คา้จะไม่ไดเ้ขา้มาร่วมด าเนินการในการแกไ้ขปัญหา
เหล่าน้ีมากนกั ยกเวน้ทางดา้นการพฒันาตลาดน ้าในดา้นสถานท่ี ทศันียภาพ การรณรงคด์า้นขยะส่ิง
ปฏิกูล  การรณรงค์ด้านการประหยดัน ้ าและ ไฟฟ้าซ่ึงเป็นการด าเนินการปฏิบติัโดยพ่อคา้แม่คา้
โดยตรงและส่งผลโดยตรงกบัพอ่คา้แม่คา้เหล่านั้น เพราะจะสามารถติดตามและทราบผลด าเนินการ
ไดจ้ากบิลค่าน ้า ค่าไฟ และ ความสะอาดของสถานท่ีเป็นตน้ 
 
4.2  ทศันคตินักท่องเที่ยว 

ส่วนท่ี 4.2.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของประชากร 
การวิเคราะห์ขอ้มูลประชากรของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปเท่ียวตลาดน ้ าไทรน้อย อ. 

ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี  จ าแนกตามลกัษณะขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อายุ  สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดต่้อเดือน จ านวน 400 คนโดยแจกแจงจ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละดงัตาราง
ต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 4.39  แสดงจ านวนร้อยละของนกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
  

รายการ จ านวน ( N= 50) ร้อยละ 

เพศ   
          ชาย 176 44 
          หญิง 224 56 
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ตารางที่ 4.39 (ต่อ) 
 

รายการ จ านวน ( N= 400) ร้อยละ 

อายุ (ปี(    
          20-24 ปี 50 12.5 
          25 – 34 ปี 72 18 
          35 – 44 ปี 128 32 
          45 - 54  ปี 97 24 

          55 ปีข้ึนไป 53 13 
สถานภาพ   
         โสด 153 38.3 
         สมรส 193 48.3 
          หยา่ร้าง /ม่าย 54 13.5 
ระดับการศึกษา   
          ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 191 47.8 
          ปริญญาตรี 183 45.8 
          สูงกวา่ปริญญาตรี 26 6.5 
อาชีพ   
         นกัเรียน/นกัศึกษา 48 12 
         พนกังานบริษทัเอกชน 148 37 
         ธุรกิจส่วนตวั 55 13.8 
          ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ 72 18 
          แม่บา้น 59 14.8 
          วา่งงาน/ เกษียณอาย ุ 18 4.5 
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ตารางที่ 4.39 (ต่อ) 
                

รายการ จ านวน ( N= 400) ร้อยละ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน   
         นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 111 27.8 
          10,001 – 25,000 บาท 195 48.8 
          25,001 – 40,000 บาท 68 17 

          40,001 บาทข้ึนไป 26 6.5 

การเดินทางมาของนักท่องเที่ยว   
          มาคนเดียว 90 22.5 

          มากบัครอบครัว 205 51.2 

          มากบัเพื่อน 63 15.8 

          มากบัคนรู้ใจ หรือแฟน 42 10.5 
 

จากตารางท่ี 4.39 จ านวนกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าไทรนอ้ย
ทั้งหมด 400 คน จ าแนกตามเพศ พบวา่ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 224 คน คิดเป็นร้อย
ละ56 รองลงมาคือเพศชายจ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ44  นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีอายุอยูใ่นช่วง 
35-44 ปีจ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาอยูใ่นช่วงอายุ 45 -54 ปีจ านวน 97 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24 อยูใ่นช่วงอายุ 25 – 34ปี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ18 ในช่วงอายุ 55 ปีข้ึนไป จ านวน 
53 คน คิดเป็นร้อยละ 13 และ ในช่วงอายุ 20 -24  ปี คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 รองลงมามีสถานภาพโสดจ านวน 153 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.3 และสถานภาพหยา่ร้าง / ม่าย จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ตามล าดบั ส่วน
ใหญ่มีระดบัการศึกษานอ้ยกวา่ระดบัปริญญาตรี จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8  รองลงมามี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 และการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญา
ตรี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามล าดับ นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีอาชีพ พนักงาน
บริษทัเอกชน จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37  รองลงมามีอาชีพขา้ราชการ   รัฐวิสาหกิจ จ านวน 
72 คน คิดเป็นร้อยละ 18 มีอาชีพแม่บา้น จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8  ประกอบธุรกิจส่วนตวั
จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8  นกัเรียน   นกัศึกษาจ านวน  48 คน คิดเป็นร้อยละ12 และวา่งงาน
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เกษียณอายุจ  านวน  18 คน คิดเป็นร้อยละ4.5 ตามล าดบั นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีรายได ้10,001 – 
25,000 บาท จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8รองลงมามีรายไดน้้อยกว่า 10,000 บาท จ านวน 
111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 รายได ้25,000 – 40,000 บาท จ านวน  68  คน คิดเป็นร้อยละ 17 และ 
รายได ้40,001 ข้ึนไป จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามล าดบั นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมา
เป็นครอบครัว จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2 รองลงมาเดินทางมาคนเดียว จ านวน 90 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.5  เดินทางมากบัเพื่อน จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 และ มากบัคนรู้ใจหรือ
แฟน จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ตามล าดบั 

4.2.2  ขอ้มูลเก่ียวกบัการเดินทางท่องเท่ียว 
ในส่วนน้ีผูว้จิยัไดน้ าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียว

ท่ีตลาดน ้าไทรนอ้ย อ. ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี โดยการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ ดงัน้ี  
 

ตารางที ่4.40 แสดงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในดา้นต่างๆ 
 

พฤติกรรมนักท่องเทีย่ว 
จ านวน
(คน( 
ใช่ 

ร้อยละ 
จ านวน
(คน( 
ไม่ใช่ 

ร้อยละ 

วตัถุประสงค์การเดินทาง 
ซ้ืออาหารผกัผลไม ้และขนม 384 96 16 4 
สักการะหลวงพอ่ทองค า 331 82.8 69 17.3 
รับประทานอาหารในแพ 306 76.5 94 23.5 

ซ้ือสินคา้ทางการเกษตร 81 20.3 319 79.8 
ท่องเท่ียวศึกษาชีวติความเป็นอยู ่ 30 7.5 370 92.5 

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 63 15.8 337 84.3 
การไดท้  าบุญ ปล่อยนก ปล่อยปลา 284 71 116 29 
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ตารางที ่4.40 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมนักท่องเทีย่ว 
จ านวน
(คน( 
ใช่ 

ร้อยละ 
จ านวน
(คน( 
ไม่ใช่ 

ร้อยละ 

การรับข่าว/ข้อมูล 
ส่ือมวลชน / ทีว ี/ หนงัสือพิมพ ์ 56 14 344 86 

อินเตอร์เน็ต 99 24.8 300 17.3 
         ตวัแทนการท่องเท่ียว/บริษทัทวัร์ 28 7 370 92.5 
        เพื่อน 271 67.8 129 32.3 
        ญาติ / พอ่แม่ 223 55.8 177 44.3 

ปัจจัยทีอ่ยากกลบัมาเทีย่วอกี 
         ความสวยงามของตลาดน ้า 195 48.8 205 51.2 
         อาหารการกิน 332 83 68 17 
         ความสะดวกสบายในการเดินทาง 300 75 100 25 
         ราคาประหยดั/คุม้ค่า 122 30.5 277 69.5 
         กิจกรรมการท่องเท่ียว 81 20.3 319 79.8 
         ความเป็นเอกลกัษณ์ของสถานท่ี 78 19.5 322 80.5 
         อธัยาศยัไมตรีพอ่คา้แม่คา้ 176 44 224 56 
         การไดม้าท าบุญท่ีวดัไทรใหญ่ 313 78.3 87 21.7 

 
จากตารางท่ี 4.40 จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีตลาดน ้ าไทรนอ้ย จ านวน 400 

คน เดินทางมาเท่ียวท่ีตลาดน ้ าไทรน้อยมีวตัถุประสงค์เพื่อเดินทางมากซ้ืออาหาร ผกัผลไม ้และ 
ขนม มากท่ีสุด จ านวน 384 คิดเป็นร้อยละ 96  รองลงมามีวตัถุประสงค์เพื่อมาสักการะหลวงพ่อ
ทองค า จ  านวน 331 คน คิดเป็นร้อยละ 82.8  วตัถุประสงคเ์พื่อรับประทานอาหารในแพ จ านวน 306 
คน คิดเป็นร้อยละ 76.5 วตัถุประสงคใ์นการท าบุญ ปล่อยนกปล่อยปลา จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อย
ละ 71วตัถุประสงคเ์พื่อการซ้ือสินคา้ทางการเกษตร จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3วตัถุประสงค์
เพื่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 และ วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว
ศึกษาชีวติความเป็นอยูชุ่มชน จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลมา
จากเพื่อนจ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 67.8 รองลงมาค าแนะน าจากญาติ / พ่อแม่ จ  านวน 223 คิด
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เป็นร้อยละ 55.8 ทราบขอ้มูลมาจากทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8  ทราบ
ขอ้มูลจาก ส่ือมวลชน/ทีวี/หนงัสือพิมพ ์จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14  และจากตวัแทนการ
ท่องเท่ียว/บริษทัทวัร์ จ  านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7 ตามล าดบั  นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเดินทาง
มาเท่ียวอีกเพราะไดม้าซ้ืออาหารการกิน จ านวน 332 คน คิดเป็นร้อยละ 83 รองลงมาเดินทางมาอีก
เพราะไดม้าท าบุญท่ีวดัไทรใหญ่ จ านวน 313 คน เดินทางมาอีกเพราะความสะดวกสบายในการ
เดินทาง จ านวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 75 เดินทางมาอีกเพราะความสวยงามของตลาดน ้ าจ  านวน 
195 คนคิดเป็นร้อยละ 48.8 เดินทางมาอีกเพราะอธัยาศยัไมตรีพ่อคา้แม่คา้ จ  านวน 176 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44 เดินทางมาอีกเพราะราคาประหยดั/คุม้ค่า จ  านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 เดินทางมา
อีกเพราะกิจกรรมการท่องเท่ียว จ านวน 81 คนคิดเป็นร้อยละ 20.3 และเดินทางมาอีกเพราะความ
เป็นเอกลกัษณ์ของสถานทีจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 ตามล าดบั 
ส่วนท่ี 4.2.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน ้าไทรนอ้ย 
  ในส่วนน้ีผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวิเคราะห์ระดบัทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ี
ตลาดน ้ าไทรนอ้ยในรูปแบบของค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมีการก าหนดระดบัการ
ใหค้ะแนนแบ่งออกเป็น 5 ระดบัโดยยดึหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  
 ค่าคะแนนเฉล่ีย  การแปลความหมายจดัอยูใ่นอนัดบั 
 ค่าเฉล่ีย4.21 -5.00   มากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.41 - 4.20   มาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.61 - 3.40   ปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.81 -2.60   นอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80   นอ้ยท่ีสุด 
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ตารางที ่4.41  แสดงทศันคติของนกัท่องเท่ียวทางดา้นการเดินทางและส่ิงอ านวยความสะดวก 
 

ทศันคติด้านการเดินทางคมนาคม 
และส่ิงอ านวยความสะดวก 

ค่าเฉลีย่ (SD) 
การแปรผล 

1.ความสะดวกในการเดินทางมาตลาดน ้าไทรนอ้ย 3.53 0.76 ดี 
2.ป้ายบอกทางมีจ านวนมากและชดัเจน 3.36 0.69 ปานกลาง 
3.สถานท่ีจอดรถมีเพียงพอกบัความตอ้งการนกัท่องเท่ียว  3.43 0.67 ดี 
4.ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่นเกา้อ้ี มา้นัง่ หอ้งน ้า 3.38 0.66 ปานกลาง 
คะแนนค่าเฉลีย่โดยรวม 3.43 0.69 ดี 

 
จากตารางท่ี 4.41 แสดงระดบัทศันคติของนกัท่องเท่ียวทางดา้นการเดินทางการเขา้ถึง

แหล่งของนกัท่องเท่ียวจ านวน  400 คน มีทศันคติโดยรวมอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.43  
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีทศันคติต่อความสะดวกในการ

เดินทางมาตลาดน ้ าไทรน้อยอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ีย 3.53  รองลงมาแสดงทศันคติต่อดา้น
สถานท่ีจอดรถอยูใ่นระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ีย 3.43 แสดงทศันคติต่อดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก และ
ป้ายบอกทาง อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.38 และ 3.36 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.42  แสดงทศันคติต่อดา้นสถานท่ีของนกัท่องเท่ียว 
 

ทศันคติด้านสถานที่ท่องเทีย่ว ค่าเฉลีย่ S.D. การแปรผล 
1.ตลาดน ้าไทรนอ้ยมีความน่าสนใจ 3.28 0.64 ปานกลาง 
2. สินคา้ท่ีน ามาจ าหน่ายมีความโดเด่น เป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะถ่ิน 

3.23 0.63 ปานกลาง 

3. การจดัสถานท่ีวางขายสวยงามน่าเดินเท่ียว 3.32 0.58 ปานกลาง 
4.ขนาดของแพริมน ้า เหมาะสมกบัการรองรับนกัท่องเท่ียว 3.32 0.61 ปานกลาง 
5.ทศันียภาพและการตกแต่งสถานท่ีม่ีความสวยงาม 3.18 0.59 ปานกลาง 
6.บรรยากาศและความร่มร่ืนของสถานท่ี ท าใหเ้กิดความ
เพลิดเพลิน 

3.17 0.65 ปานกลาง 

คะแนนค่าเฉลีย่โดยรวม 3.25 0.62 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.42 แสดงทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีตลาดน ้ าไทรนอ้ย
ต่อดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว จ านวน 400 คน พบวา่นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียรวม 3.25  

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่นกัท่องเท่ียวมีทศันคติต่อการจดัสถานท่ีวางขายสวยงาม
น่าเดินเท่ียว และต่อขนาดของแพริม น ้ า เหมาะสมกบัการรองรับนกัท่องเท่ียวในระดบัปานกลาง
เท่ากนั โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.32 รองลงมาเป็นทศันคติต่อความน่าสนใจของตลาดน ้ าไทรน้อยอยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.28  ทศันคติต่อสินคา้ท่ีน ามาจ าหน่ายมีความโดเด่นเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะถ่ินอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.23 ทศันคติต่อทศันียภาพและการตกแต่งสถานท่ีม่ี
ความสวยงามอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.18 และทศันคติต่อบรรยากาศและความร่มร่ืน
ของสถานท่ี ท าใหเ้กิดความเพลิดเพลินอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.17 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.43  แสดงทศันคติของนกัท่องเท่ียวในดา้นคุณภาพสินคา้และราคา 
 

ทศันคติด้านคุณภาพสินค้าและราคา ค่าเฉลีย่ S.D. การแปรผล 
1. ราคาสินคา้และบริการเหมาะสมกบัคุณภาพ 3.19 0.67 พอใช ้
2.มีสินคา้ท่ีแตกต่างจากตลาดน ้าแห่งอ่ืน 3.17 0.69 พอใช ้
3.มีสินคา้ใหเ้ลือกเป็นจ านวนมาก 3.15 0.62 พอใช ้
4.อาหารรสชาตอร่อย สด สะอาด ราคายติุธรรม 3.17 0.61 พอใช ้
5..ผกัและผลไมจ้ากสวนท่ีน ามาจ าหน่ายมีความสดใหม่ 3.13 0.64 พอใช ้

คะแนนค่าเฉลีย่โดยรวม  3.16 0.65 พอใช้ 
 

จากตารางท่ี 4.43  แสดงทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีตลาดน ้ าไทรนอ้ย
ในดา้นคุณภาพสินคา้และราคา จ านวน 400 คน  พบวา่นกัท่องเท่ียวมีทศันคติในดา้นคุณภาพสินคา้
และราคาอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้โดยมีค่าเฉล่ียรวม 3.16  

เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่แสดงทศันคติในดา้นราคาสินคา้และ
บริการเหมาะสมกบัคุณภาพอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.19 รองลงมาเป็นด้านสินคา้ท่ี
แตกต่างจากตลาดน ้ าแห่งอ่ืน และอาหารรสชาตอร่อย สด สะอาด ราคายุติธรรม อยูใ่นเกณฑ์พอใช ้
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากนัท่ี 3.17 ดา้นมีสินคา้ให้เลือกเป็นจ านวนมากอยูใ่นเกณฑ์พอใช ้โดยมีค่าเฉล่ีย 
3.15 และ ดา้นผกัและผลไมส้ดจากสวนท่ีชาวบา้นน ามาจ าหน่ายมีความสดใหม่อยูใ่นเกณฑ์พอใช ้
โดยมีค่าเฉล่ีย 3.13 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.44  แสดงทศันคติของนกัท่องเท่ียวในดา้นกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทาง 
 

ทศันคติด้านกจิกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทาง ค่าเฉลีย่ (SD) 
ระดับความ
คิดเห็น 

1.ความน่าสนใจของโปรแกรมการน าเท่ียวอ.ไทรนอ้ย 3.18 0.62 พอใช ้
2.ความหลากหลายของกิจกรรม เช่น การนัง่รถกระแทะชมสวน, 
ปล่อยปลา,ข่ีจกัรยาน 

3.23 0.63 พอใช ้

3.กิจกรรมท่ีตลาดน ้ามีเอกลกัษณ์เฉพาะไม่เหมือนตลาดน ้าท่ีอ่ืน 3.26 0.59 พอใช ้
4.พอ่คา้ แม่คา้ในตลาดน ้ามีอธัยาศยัไมตรีท่ีดีต่อนกัท่องเท่ียว 3.19 0.63 พอใช ้

คะแนนค่าเฉลีย่โดยรวม 3.21 0.62 พอใช้ 
 

จากตารางท่ี  4.44 แสดงทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้ าไทรนอ้ยใน
ดา้นกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทางจ านวน 400 คน พบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีทศันคติ
ในดา้นกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจใจการเดินทางมาเท่ียวอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้โดยมีค่าเฉล่ียรวม 3.21  

เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีทศันคติในดา้นกิจกรรมท่ีตลาดน ้ ามี
เอกลกัษณ์เฉพาะท่ีไม่เหมือนตลาดน ้ าท่ีอ่ืนในเกณฑ์พอใช ้โดยมีค่าเฉล่ีย 3.26 รองลงมามีทศันคติ
ในดา้น ความหลากหลายของกิจกรรมอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้โดยมีค่าเฉล่ีย 3.23  ดา้นอธัยาศยัไมตรีของ
พ่อคา้แม่คา้อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีค่าเฉล่ีย 3.19 และดา้นความหนา้สนใจของโปรแกรมน าเท่ียว
อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้โดยมีค่าเฉล่ีย 3.18 ตามล าดบั 
4.2.4 การเปรียบเทียบขอ้มูลเพื่อท าการทดสอบสมมติฐาน 

จากการศึกษาการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรน้อยโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อการ
พฒันาการท่องเท่ียว เราจ าเป็นตอ้งทราบถึงทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน ้ าไทรนอ้ยซ่ึงทาง
ผูว้จิยัไดท้  าการทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพทางสังคม ระดบัการศึกษา อาชีพ  และรายได้ท่ีแตกต่างกนัมี
ทศันคติต่อตลาดน ้าไทรนอ้ยแตกต่างกนัโดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติของ T – Test , F-Test (One Way 
ANOVA) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  และจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทาง
สถิติมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 และหากพบความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช ้LSD ดงัตาราง
ต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.45  เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวดา้นการเดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความ  
สะดวก จ าแนกตามเพศ   
 
ทศันคติด้านการเดินทางคมนาคมและ

ส่ิงอ านวยความสะดวก 
เพศ ค่าเฉลีย่ S.D. T Sig. 

1.ความสะดวกในการเดินทางมาตลาด
น ้าไทรนอ้ย 

   ชาย 
หญิง 

3.56 
3.51 

0.84 
0.71 

0.692 
0.678 

0.233 

2.ป้ายบอกทางมีจ านวนมากและชดัเจน ชาย 
หญิง 

3.47 
3.39 

0.68 
0.67 

1.152 
1.150 

0.710 

3.สถานท่ีจอดรถมีเพียงพอกบัความ
ตอ้งการนกัท่องเท่ียว  

ชาย 
หญิง 

3.39 
3.34 

0.68 
0.70 

0.835 
0.837 

0.702 

4.ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่นเกา้อ้ี มา้
นัง่ หอ้งน ้า 

ชาย 
หญิง 

3.41 
3.36 

0.67 
0.66 

0.726 
0.725 

0.416 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 3.43 0.70 0.886 0.515 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

ผลวิเคราะห์ตารางท่ี 4.45 เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ี
ตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี  ทศันคติดา้นการเดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความ
สะดวก จ าแนกเพศ โดยรวม พบวา่  Sig = 0.515  แสดงวา่นกัท่องเท่ียวมี ทศันคติดา้นการเดินทาง
คมนาคมและส่ิงอ านวยความสะดวกโดยรวมไม่แตกต่างไปตามเพศ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

เม่ือวเิคราะห์รายดา้น พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีการแสดงทศันคติดา้นกิจกรรมและส่ิงดึงดูด
ใจในการเดินทางไม่แตกต่างไปตามเพศ 
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ตารางที ่4.46  เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวจ าแนกตามเพศ   
 
ทศันคติด้านสถานที่ท่องเทีย่ว เพศ ค่าเฉลีย่ S.D. T Sig. 

1.ตลาดน ้าไทรนอ้ยมีความ
น่าสนใจ 

ชาย 
หญิง 

3.25 
3.32 

0.61 
0.66 

1.037 
1.048 

0.181 

2. สินคา้ท่ีน ามาจ าหน่ายมีความ
โดเด่น เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน 

ชาย 
หญิง 

3.22 
3.24 

0.67 
0.62 

0.391 
0.387 

0.988 

3. การจดัสถานท่ีวางขาย
สวยงามน่าเดินเท่ียว 

ชาย 
หญิง 

3.17 
3.19 

0.62 
0.57 

1.309 
1.288 

0.364 

4.ขนาดของแพริมน ้า เหมาะสม
กบัการรองรับนกัท่องเท่ียว 

ชาย 
หญิง 

3.28 
3.35 

0.67 
0.54 

1.121 
1.093 

0.011* 

5.ทศันียภาพและการตกแต่ง
สถานท่ีม่ีความสวยงาม 

ชาย 
หญิง 

3.17 
3.19 

0.62 
0.57 

0.265 
0.262 

0.291 

6.บรรยากาศและความร่มร่ืน
ของสถานท่ี ท าใหเ้กิดความ
เพลิดเพลิน 

  ชาย 
หญิง 

3.20 
3.15 

0.73 
0.60 

0.793 
0.776 

0.003* 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 3.23 0.62 0.716 0.306 

 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 
  ผลวิเคราะห์ตารางท่ี 4.46 เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ี
ตลาดน ้าไทรนอ้ย  อ. ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวจ าแนกตามเพศโดยรวมพบวา่Sig = 
0.306  เพศท่ีต่างกนัมีการแสดงการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างไปตามเพศ 
  เม่ือวเิคราะห์รายดา้นพบวา่ มีดา้นท่ีนกัท่องเท่ียวแสดงทศันคติท่ีแตกต่างกนัตามเพศ ท่ีมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นขนาดของแพริมน ้า เหมาะสมกบัการรองรับนกัท่องเท่ียว
Sig = 0.011 โดยเพศหญิง มีแสดงทศันคติท่ีมากกวา่เพศชาย มีค่าเฉล่ีย 3.35 และ 3.28 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.47  เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวดา้นคุณภาพสินคา้และราคาจ าแนกตามเพศ 
   
ทศันคติด้านคุณภาพสินค้าและราคา เพศ ค่าเฉลีย่ S.D. T Sig. 

1. ราคาสินคา้และบริการเหมาะสมกบั
คุณภาพ 

ชาย 
หญิง 

3.17 
3.21 

0.68 
0.66 

0.578 
0.576 

0.857 

2.มีสินคา้ท่ีแตกต่างจากตลาดน ้าแห่ง
อ่ืน 

ชาย 
หญิง 

3.18 
3.16 

0.67 
0.72 

0.236 
0.238 

0.599 

3.มีสินคา้ใหเ้ลือกเป็นจ านวนมาก ชาย 
หญิง 

3.22 
3.08 

0.72 
0.52 

2.21 
2.12 

0.000* 

4.อาหารรสชาตอร่อย สด สะอาด ราคา
ยติุธรรม 

ชาย 
หญิง 

3.20 
3.15 

0.65 
0.58 

0.775 
0.766 

0.138 

5..ผกัและผลไมส้ดจากสวนท่ีชาวบา้น
น ามาจ าหน่ายมีความสดใหม่ 

ชาย 
หญิง 

3.17 
3.11 

0.70 
0.58 

0.913 
0.893 

0.023* 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 3.16 0.65 0.931 0.162 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

ผลวิเคราะห์ตารางท่ี 4.47 เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ี
ตลาดน ้ าไทรน้อย  อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรีมีทศันคติต่อคุณภาพสินคา้และราคา จ าแนกตามเพศ 
โดยรวมพบวา่ Sig = 0.162 แสดงวา่นกัท่องเท่ียวมีทศันคติต่อคุณภาพสินคา้และราคาไม่แตกต่างกนั
ไปตามเพศ 

เม่ือวิเคราะห์รายดา้นพบวา่ มีดา้นท่ีนกัท่องเท่ียวแสดงทศันคติท่ีแตกต่างกนัตามเพศ ท่ี
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ทศันคติต่อสินคา้ท่ีมีใหเ้ลือกเป็นจ านวนมาก Sig = 0.00 โดย
เพศชาย มีการแสดงทศันคติท่ีมากกวา่เพศหญิง มีค่าเฉล่ีย 3.22  และ 3.08  ตามล าดบั ทศันคติต่อผกั
และผลไมส้ดจากสวนท่ีชาวบา้นน ามาจ าหน่ายมีความสดใหม่ Sig = 0.023 โดยเพศชาย มีการแสดง
ทศันคติท่ีมากกวา่เพศหญิง มีค่าเฉล่ีย 3.17  และ 3.11  ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.48  เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวดา้นกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทาง  
จ าแนกตามเพศ     
 
ทศันคติด้านกจิกรรมและส่ิงดึงดูดใจ

ในการเดินทาง 
เพศ ค่าเฉลีย่ S.D. T Sig. 

1.ความน่าสนใจของโปรแกรมการน า
เท่ียวอ.ไทรนอ้ย 

   ชาย 
หญิง 

3.19 
3.16 

0.71 
0.54 

0.374 
0.363 

0.002* 

2.ความหลากหลายของกิจกรรม เช่น 
การนัง่รถกระแทะชมสวน, ปล่อยปลา
,ข่ีจกัรยาน 

   ชาย 
หญิง 

3.24 
3.21 

0.61 
0.64 

0.404 
0.407 

0.635 

3.กิจกรรมท่ีตลาดน ้ามีเอกลกัษณ์
เฉพาะท่ีไม่เหมือนตลาดน ้าท่ีอ่ืน 

   ชาย 
หญิง 

3.28 
3.24 

0.59 
0.60 

0.713 
0.714 

0.458 

4.พอ่คา้ แม่คา้ในตลาดน ้ามีอธัยาศยั
ไมตรีท่ีดีต่อนกัท่องเท่ียว 

   ชาย 
หญิง 

3.19 
3.18 

0.64 
0.62 

0.248 
0.247 

0.383 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 3.21 0.62 0.434 0.369 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 
  ผลวิเคราะห์ตารางท่ี 4.48 เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ี
ตลาดน ้ าไทรน้อย  อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี มีทศันคติต่อกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทาง 
จ าแนกตามเพศ โดยรวมพบวา่ Sig = 0.369  แสดงวา่นกัท่องเท่ียวมีทศันคติต่อกิจกรรมและส่ิงดึงดูด
ใจในการเดินทาง ไม่แตกต่างกนัไปตามเพศ  
  เม่ือวเิคราะห์รายดา้นพบวา่ มีดา้นท่ีนกัท่องเท่ียวแสดงทศันคติท่ีแตกต่างกนัตามเพศ ท่ีมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นความน่าสนใจของโปรแกรมการน าเท่ียวอ.ไทรนอ้ย 
Sig = 0.002 โดยเพศชาย มีการแสดงทศันคติท่ีมากกวา่เพศหญิง มีค่าเฉล่ีย 3.19 และ 3.16ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.49 แสดงการเปรียบเทียบทศันคติโดยรวมของนกัท่องเท่ียวจ าแนกตามเพศ 
 

ตัวแปรตาม เพศ ค่าเฉลีย่ S.D T Sig. 
1.ทศันคติดา้นการเดินทางคมนาคมและ
ส่ิงอ านวยความสะดวก 

ชาย 
หญิง 

3.46 
3.40 

0.52 
0.51 

1.141 
1.140 

0.755 

2.ทศันคติดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว ชาย 
หญิง 

3.22 
3.20 

0.46 
0.42 

0.297 
0.295 

0.357 

3.ทศันคติดา้นคุณภาพสินคา้และราคา ชาย 
หญิง 

3.23 
3.22 

0.48 
0.45 

0.154 
0.153 

0.398 

4.ทศันคติดา้นกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจใน
การเดินทาง 

ชาย 
หญิง 

3.20 
3.20 

0.48 
0.45 

0.073 
0.073 

0.234 

 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.49 เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนัมี
ทศันคติต่อการเดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความสะดวก ทศันคติต่อสถานท่ีท่องเท่ียว ทศันคติ
ต่อสินคา้และราคา และ ทศันคติต่อกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทางไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ  

 
ตารางที ่4.50  เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวต่อการเดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความ  
สะดวก จ าแนกตามอายุ 
 

ทศันคติด้านการเดินทาง
คมนาคมและส่ิงอ านวยความ

สะดวก 
อายุ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

1.ความสะดวกในการเดินทางมา
ตลาดน ้าไทรนอ้ย 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

3.48 
3.52 
3.52 
3.67 
3.37 

0.91 
0.93 
0.75 
0.61 
0.65 

1.398 0.234 
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ตารางที ่4.50 (ต่อ) 
 
ทศันคติต่อการเดินทางคมนาคม
และส่ิงอ านวยความสะดวก 

อายุ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

2.ป้ายบอกทางมีจ านวนมากและ
ชดัเจน 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

3.50 
3.43 
3.46 
3.41 
3.30 

097 
0.68 
.62 
.64 
.50 

0.684 0.603 

3.สถานท่ีจอดรถมีเพียงพอกบั
ความตอ้งการนกัท่องเท่ียว  

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

3.54 
3.20 
3.41 
3.24 
3.51 

.76 

.87 

.58 

.61 

.69 

3.202 .013* 

4.ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น
เกา้อ้ี มา้นัง่ ห้องน ้า 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

3.56 
3.15 
3.43 
3.36 
3.47 

1.03 
.43 
.62 
.61 
.61 

3.598 .007* 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 3.43 .70 2.22 .214 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

ผลวิเคราะห์ตารางท่ี 4.50 เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ี
ตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี  ทศันคติต่อการเดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความ
สะดวก จ าแนกเพศ โดยรวม พบวา่  Sig = 0.214  แสดงวา่นกัท่องเท่ียวมี ทศันคติต่อการเดินทาง
คมนาคมและส่ิงอ านวยความสะดวกโดยรวมไม่แตกต่างไปตามอาย ุ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 เม่ือวิเคราะห์รายด้านพบว่า มีนักท่องเท่ียวท่ีแสดงทศันคติท่ีแตกต่างกนัตามอายุ ท่ีมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ทัศนคติต่อสถานท่ีจอดรถมีเพียงพอกับความต้องการ
นกัท่องเท่ียว Sig = 0.013 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหวา่ง 20 – 24 ปี มีค่าเฉล่ีย 
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3.54 รองลงมาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 55 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย 3.51 นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหวา่ง 35-
44 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.41  นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหวา่ง 45 – 54 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.24 และนกัท่องเท่ียวท่ีมี
อายรุะหวา่ง 25 – 34 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.20 ตามล าดบั ทศันคติต่อส่ิงอ านวยความสะดวก เช่นเกา้อ้ี มา้นัง่ 
หอ้งน ้า Sig = 0.007 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหวา่ง 20 – 24 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.56 
รองลงมาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 55 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย 3.47 นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหวา่ง 35-44 ปี 
มีค่าเฉล่ีย 3.43  นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหวา่ง 45 – 54 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.36 และนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 25 – 34 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.15 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.51 เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวต่อสถานท่ีท่องเท่ียว จ าแนกตามอาย ุ
 

ทศันคติด้านสถานที่
ท่องเทีย่ว 

อายุ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

1.ตลาดน ้าไทรนอ้ยมีความ
น่าสนใจ 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

3.62 
3.16 
3.36 
3.17 
3.15 

0.85 
0.62 
0.67 
0.47 
0.45 

6.144 0.000* 

2. สินคา้ท่ีน ามาจ าหน่ายมี
ความโดเด่น เป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะถ่ิน 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

3.38 
3.21 
3.17 
3.18 
3.32 

0.63 
0.67 
0.64 
0.61 
0.61 

1.297 0.271 

3. การจดัสถานท่ีวางขาย
สวยงามน่าเดินเท่ียว 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

3.36 
3.44 
3.28 
3.26 
3.35 

0.74 
0.64 
0.54 
0.44 
0.65 

1.235 0.296 
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ตารางที ่4.51  (ต่อ) 
 

ทศันคติด้านสถานที่
ท่องเทีย่ว 

อายุ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

4.ขนาดของแพริมน ้า 
เหมาะสมกบัการรองรับ
นกัท่องเท่ียว 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

3.54 
3.29 
3.29 
3.26 
3.32 

0.76 
0.68 
0.56 
0.44 
.67 

1.916 0.107 

5.ทศันียภาพและการตกแต่ง
สถานท่ีม่ีความสวยงาม 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

3.38 
3.21 
3.08 
3.14 
3.28 

0.69 
0.62 
0.56 
0.49 
0.63 

2.798 0.026* 

6.บรรยากาศและความร่มร่ืน
ของสถานท่ี ท าใหเ้กิดความ
เพลิดเพลิน 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

3.32 
3.26 
3.16 
3.10 
3.07 

0.74 
0.83 
0.69 
0.42 
0.54 

1.536 0.191 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 3.27 0.62 2.48 0.148 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

ผลวิเคราะห์ตารางท่ี 4.51 เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ี
ตลาดน ้าไทรนอ้ย  อ. ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี ต่อสถานท่ีท่องเท่ียวจ าแนกตามอายุโดยรวม พบวา่ Sig =  
0.148แสดงวา่นกัท่องเท่ียวมีทศันคติโดยรวมไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

เม่ือวิเคราะห์รายด้านพบว่า มีดา้นท่ีนักท่องเท่ียวมีทศันคติท่ีแตกต่างกนัตามเพศ ท่ีมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นตลาดน ้ าไทรนอ้ยมีความน่าสนใจ Sig = 0.000 โดยมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายรุะหวา่ง 20 – 24 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.62 รองลงมาเป็นนกัท่องเท่ียว
ท่ีมีอายุระหวา่ง 35-44 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.36 นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหวา่ง 45 – 54 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.17 
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นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหวา่ง 25 – 34 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.16 และนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 55 ปีข้ึนไป มี
ค่าเฉล่ีย 3.15 ตามล าดบั ทศันคติต่อทศันียภาพและการตกแต่งสถานท่ีม่ีความสวยงาม Sig = 0.026 
โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหวา่ง 20 – 24 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.38รองลงมาเป็น
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 55 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย 3.28 นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหวา่ง 25 – 34 ปี มีค่าเฉล่ีย 
3.21 นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายรุะหวา่ง 45 – 54 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.14 และนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหวา่ง 35-44 
ปี มีค่าเฉล่ีย 3.08 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.52  เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวต่อคุณภาพสินคา้และราคา จ าแนกตามอายุ 
 
ทศันคติด้านคุณภาพสินค้าและราคา อายุ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 
1. ราคาสินคา้และบริการเหมาะสม
กบัคุณภาพ 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

3.48 
3.23 
3.13 
3.12 
3.13 

0.95 
0.79 
0.69 
0.36 
0.52 

3.004 0.018* 

2.มีสินคา้ท่ีแตกต่างจากตลาดน ้า
แห่งอ่ืน 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

3.36 
3.08 
3.19 
3.11 
3.16 

0.89 
0.76 
0.68 
0.51 
0.69 

1.405 0.232 

3.มีสินคา้ใหเ้ลือกเป็นจ านวนมาก 20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

3.38 
3.06 
3.12 
3.10 
3.18 

0.72 
0.71 
0.68 
0.30 
0.62 

2.271 0.061 

4.อาหารรสชาตอร่อย สด สะอาด 
ราคายติุธรรม 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

3.48 
3.08 
3.07 
3.21 
3.20 

0.83 
0.52 
0.56 
0.46 
0.76 

4.669 0.001* 
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ตารางที ่4.52 (ต่อ) 
 

5.ผกัและผลไมส้ดจากสวนท่ี
ชาวบา้นน ามาจ าหน่ายมีความสด
ใหม่ 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

3.38 
3.05 
3.04 
3.12 
3.26 

0.77 
0.52 
0.65 
0.56 
0.68 

3.338 0.011* 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 3.18 0.65 2.937 0.064 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

ผลวิเคราะห์ตารางท่ี 4.52  เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ี
ตลาดน ้ าไทรน้อย  อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี ดา้นคุณภาพสินคา้และราคา จ าแนกตามอายุ โดยรวม 
พบวา่ Sig = 0.064 แสดงวา่นกัท่องเท่ียวมีทศันคติต่อคุณภาพสินคา้และราคา ไม่แตกต่างกนัไปตาม
อาย ุ

เม่ือวิเคราะห์รายดา้นพบวา่ มีดา้นท่ีนกัท่องเท่ียวแสดงทศันคติท่ีแตกต่างกนัตามอายุ ท่ี
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ทศันคติต่อราคาสินคา้และบริการเหมาะสมกบัคุณภาพ Sig 
= 0.018 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหวา่ง 20 – 24 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.38 รองลงมา
เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 55 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย 3.28 นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหวา่ง 25 – 34 ปี มี
ค่าเฉล่ีย 3.21 นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหวา่ง 45 – 54 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.14 และนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 35-44 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.08 ตามล าดบั ทศันคติต่อความอร่อยของรสชาดอาหาร สด สะอาด 
ราคายติุธรรม Sig = 0.001 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายรุะหวา่ง 20 – 24 ปี มีค่าเฉล่ีย 
3.48 รองลงมาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหวา่ง 45 – 54 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.21 นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 55 ปี
ข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย 3.20 นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหวา่ง 25 – 34 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.08 และนกัท่องเท่ียวท่ีมี
อายุระหว่าง 35-44 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.07 ตามล าดบั ทศันคติต่อผกัและผลไมส้ดจากสวนท่ีชาวบา้น
น ามาจ าหน่ายมีความสดใหม่ โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหวา่ง 20 – 24 ปี มี
ค่าเฉล่ีย 3.38 รองลงมาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 55 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย 3.26 นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 45 – 54 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.12 นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหวา่ง 25 – 34 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.05 และ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายรุะหวา่ง 35-44 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.04 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.53  เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวต่อกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทาง  
จ าแนกตามอาย ุ      
 

ทศันคติด้านกจิกรรมและส่ิง
ดึงดูดใจในการเดินทาง 

อายุ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

1.ความน่าสนใจของโปรแกรม
การน าเท่ียวอ.ไทรนอ้ย 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

3.36 
3.19 
3.10 
3.12 
3.28 

0.77 
0.59 
0.61 
0.52 
0.66 

2.143 .075 

2.ความหลากหลายของกิจกรรม 
เช่น การนัง่รถกระแทะชมสวน, 
ปล่อยปลา,ข่ีจกัรยาน 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

3.40 
3.34 
3.07 
3.19 
3.35 

0.75 
0.65 
0.59 
0.51 
0.65 

4.397 0.002* 

3.กิจกรรมท่ีตลาดน ้ามีเอกลกัษณ์
เฉพาะท่ีไม่เหมือนตลาดน ้าท่ีอ่ืน 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

3.42 
3.23 
3.29 
3.09 
3.35 

0.81 
0.52 
0.56 
0.50 
0.65 

3.373 0.010* 

4.พอ่คา้ แม่คา้ในตลาดน ้ามี
อธัยาศยัไมตรีท่ีดีต่อนกัท่องเท่ียว 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 

55 ปีข้ึนไป 

3.54 
3.04 
3.29 
3.09 
3.35 

0.81 
0.54 
0.61 
0.53 
0.61 

7.343 0.000* 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 2.91 0.62 4.314 0.022* 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

DPU



140 

ผลวิเคราะห์ตารางท่ี 4.53 เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ี
ตลาดน ้าไทรนอ้ย  อ. ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี ดา้นกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทาง จ าแนกตาม
เพศ โดยรวมพบวา่ Sig = 0.022  แสดงวา่นกัท่องเท่ียวมีทศันคติดา้นกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการ
เดินทาง แตกต่างกนัไปตามอาย ุ

เม่ือวิเคราะห์รายดา้นพบวา่ มีดา้นท่ีนกัท่องเท่ียวแสดงทศันคติท่ีแตกต่างกนัตามอายุ ท่ี
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ทศันคติต่อความหลากหลายของกิจกรรม เช่น การนัง่รถ
กระแทะชมสวน, ปล่อยปลา,ข่ีจกัรยาน  Sig =0.002 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 20 – 24 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.40 รองลงมาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 55 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย 3.35 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหวา่ง 25 – 34 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.34 นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหวา่ง 45 – 54 ปี มี
ค่าเฉล่ีย 3.19 และนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหว่าง 35-44 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.07 ตามล าดบั ทศันคติต่อ
กิจกรรมท่ีตลาดน ้ามีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีไม่เหมือนตลาดน ้ าท่ีอ่ืน Sig = 0.010 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่
ท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหวา่ง 20 – 24 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.42   รองลงมาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 55 ปี
ข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย 3.35  นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหวา่ง 35-44 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.29 นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 25 – 34 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.23 และนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหวา่ง 45 – 54 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.09 
ตามล าดบั ทศันคติต่อพอ่คา้ แม่คา้ในตลาดน ้ามีอธัยาศยัไมตรีท่ีดีต่อนกัท่องเท่ียว Sig = 0.000 โดยมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหว่าง 20 – 24 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.54   รองลงมาเป็น
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 55 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย 3.35  นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหว่าง 35-44 ปี มีค่าเฉล่ีย 
3.29 นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหวา่ง 45 – 54 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.09  และนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหวา่ง 25 – 
34 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.04 และ ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.54 แสดงการเปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวโดยรวมจ าแนกตามอาย ุ
 

ตัวแปรตาม อายุ ค่าเฉลีย่ S.D F Sig. 
1.ทศันคติดา้นการเดินทาง
คมนาคมและส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 
55 ปีข้ึนไป 

3.52 
3.32 
3.45 
3.42 
3.42 

0.73 
0.54 
0.47 
0.45 
0.52 

1.141 0.337 
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ตารางที ่4.54 (ต่อ) 
 

ตัวแปรตาม อายุ ค่าเฉลีย่ S.D F Sig. 
2.ทศันคติดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว 20 – 24 ปี 

25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 
55 ปีข้ึนไป 

3.42 
3.19 
3.15 
3.15 
3.26 

0.54 
0.48 
0.41 
0.36 
0.40 

4.067 0.003* 

3.ทศันคติดา้นคุณภาพสินคา้และ
ราคา 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 
55 ปีข้ึนไป 

3.44 
3.22 
3.19 
3.16 
3.21 

0.68 
0.50 
0.44 
0.25 
0.45 

3.583 0.007* 

4.ทศันคติดา้นกิจกรรมและส่ิง
ดึงดูดใจในการเดินทาง 

20 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 
55 ปีข้ึนไป 

3.41 
3.15 
3.17 
3.13 
3.28 

0.61 
0.47 
0.42 
0.34 
0.53 

3.725 0.005* 

 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.54  พบวา่อายุท่ีต่างกนัมีทศันคติเก่ียวกบัการท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรนอ้ย
ในทศันคติต่อสถานท่ีท่องเท่ียว ทศันคติต่อคุณภาพสินคา้และราคา และ ทศันคติต่อกิจกรรมและส่ิง
ดึงดูดใจในการเดินทาง ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

จากความแตกต่างท่ีพบสามารถน าเสนอตารางการเปรียบเทียบโดยการใช ้ LSD  ดงั
ตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.55 แสดงการเปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวต่อสถานท่ีกบัความแตกต่างดา้น 
อายโุดยใช ้LSD 
 

อายุ ค่าเฉลีย่ 
20 – 24ปี 55 ปีขึน้ไป 25 – 34 ปี 35 – 44ปี 45 – 54 ปี 

3.42 3.26 3.19 3.16 3.15 
20 – 24ปี 3.42  0.156 0.221* 0.265* 0.265* 
55 ปีขึน้ไป 3.26   0.605 0.109 0.109 
25 – 34 ปี 3.19    0.044 0.044 
35 – 44ปี 3.16     0.003 
45 – 54 ปี 3.15      

 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.55 แสดงการเปรียบเทียบอายุท่ีแตกต่างกนักบัทศันคติของนกัท่องเท่ียว
ทางดา้น สถานท่ีท่องเท่ียวโดยใช ้LSD  พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหวา่ง 20 – 24 ปีมีทศัคติ
ทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาย ุ25 – 34 ปี  นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหวา่ง 20 
– 24 ปีมีทศัคติทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 35 – 44 ปี และนกัท่องเท่ียว
ท่ีมีอายุระหวา่ง 20 – 24 ปีมีทศัคติทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 45 - 54 
ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.56 แสดงการเปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวดา้นคุณภาพสินคา้และราคากบั 
ความแตกต่างดา้นอาย ุโดยใช ้LSD 
 

อายุ ค่าเฉลีย่ 
20 – 24ปี 25 – 34 ปี 55 ปีขึน้ไป 35 – 44ปี 45 – 54 ปี 

3.45 3.22 3.21 3.19 3.16 
20 – 24ปี 3.45  0.226* 0.229* 0.256* 0.287* 
25 – 34 ปี 3.22   0.003 0.030 0.061 
55 ปีขึน้ไป 3.21    0.026 0.058 
35 – 44ปี 3.19     0.031 
45 – 54 ปี 3.16      

 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.56 แสดงการเปรียบเทียบอายุท่ีแตกต่างกนักบัทศันคติของนกัท่องเท่ียว
ทางดา้น คุณภาพสินคา้และราคาโดยใช ้LSD  พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหวา่ง 20 – 24 ปีมีทศัคติ
ทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาย ุ25 – 34 ปี  นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหวา่ง 20 
– 24 ปีมีทศัคติทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 55 ปีข้ึนไป  นกัท่องเท่ียวท่ี
มีอายรุะหวา่ง 20 – 24 ปีมีทศัคติทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 35 – 44 ปี  
และนักท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหว่าง 20 – 24 ปีมีทศัคติทางด้านการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างจาก
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาย ุ45 - 54 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.57  แสดงการเปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวดา้นดา้นกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจใน 
การเดินทางกบัความแตกต่างดา้นอายุโดยใช ้LSD 
 

อายุ ค่าเฉลีย่ 
20 – 24ปี 55 ปีขึน้ไป 35 – 44ปี 25 – 34 ปี 45 – 54 ปี 

3.41 3.28 3.18 3.16 3.14 
20 – 24ปี 3.41  0.126 0.232* 0.254* 0.273* 

55 ปีขึน้ไป 3.28   0.105 0.127 0.146 
35 – 44ปี 3.18    0.021 0.041 
25 – 34 ปี 3.16     0.019 
45 – 54 ปี 3.14      

 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.57 แสดงการเปรียบเทียบอายุท่ีแตกต่างกนักบัทศันคติของนกัท่องเท่ียว
ทางดา้น กิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทางโดยใช ้LSD  พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหวา่ง 
20 – 24 ปีมีทศัคติทางดา้นกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทางท่ีแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาย ุ
35 – 44 ปี  นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหวา่ง 20 – 24 ปีมีทศัคติทางดา้นกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการ
เดินทางท่ีแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 25 – 34 ปี  นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหวา่ง 20 – 24 ปีมีทศั
คติทางดา้นกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทางท่ีแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 35 – 54 ปี 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 

 
ตารางที ่4.58  เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวดา้นการเดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความ  
สะดวก จ าแนกตามสถานภาพ  
 
ทศันคติด้านการเดินทางคมนาคม

และส่ิงอ านวยความสะดวก 
สถานภาพ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

1.ความสะดวกในการเดินทางมา
ตลาดน ้าไทรนอ้ย 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

3.47 
3.60 
3.46 

0.87 
0.72 
0.57 

1.489 0.227 
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ตารางที ่4.58  (ต่อ) 
 
ทศันคติด้านการเดินทางคมนาคม

และส่ิงอ านวยความสะดวก 
สถานภาพ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

2.ป้ายบอกทางมีจ านวนมากและ
ชดัเจน 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

3.54 
3.40 
3.16 

0.64 
0.68 
0.66 

6.739 0.001* 

3.สถานท่ีจอดรถมีเพียงพอกบั
ความตอ้งการนกัท่องเท่ียว  

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

3.43 
3.26 
3.50 

0.64 
0.72 
0.69 

3.736 0.025* 

4.ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น
เกา้อ้ี มา้นัง่ ห้องน ้า 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

3.38 
3.37 
3.44 

0.72 
0.65 
0.63 

0.243 0.785 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 3.42 0.68 3.051 0.259 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

ผลวิเคราะห์ตารางท่ี 4.59 เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ี
ตลาดน ้ าไทรนอ้ย อ. ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี  มีทศันคติต่อการเดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความ
สะดวก จ าแนกสถานภาพโดยรวม พบวา่  Sig =  0.259  แสดงวา่นกัท่องเท่ียวมี ทศันคติโดยรวมไม่
แตกต่างไปตามสถานภาพ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

เม่ือวิเคราะห์รายด้านพบว่า มีด้านท่ีนักท่องเท่ียวแสดงทัศนคติท่ีแตกต่างกันตาม
สถานภาพ ท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ ทศันคติต่อป้ายบอกทางมีจ านวนมากและ
ชดัเจน Sig = 0.001 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสด มีค่าเฉล่ีย 3.54 
รองลงมาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรส  มีค่าเฉล่ีย 3.40 และนกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพหยา่
ร้าง/ หมา้ย  มีค่าเฉล่ีย 3.16 ตามล าดับ ทศันคติต่อสถานท่ีจอดรถมีเพียงพอกบัความต้องการ
นกัท่องเท่ียว Sig = 0.025 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพหย่าร้าง/ หมา้ย  มี
ค่าเฉล่ีย 3.50 รองลงมาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสด มีค่าเฉล่ีย 3.43 และนกัท่องเท่ียวท่ีมี
สถานภาพสมรส  มีค่าเฉล่ีย 3.26 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.59 เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว จ าแนกตามสถานภาพ 
 

ทศันคติด้านสถานที่
ท่องเทีย่ว 

สถานภาพ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

1.ตลาดน ้าไทรนอ้ยมีความ
น่าสนใจ 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ หมา้ย   

3.43 
3.21 
3.12 

0.66 
0.63 
0.51 

6.833 0.001* 

2. สินคา้ท่ีน ามาจ าหน่ายมี
ความโดเด่น เป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะถ่ิน 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ หมา้ย   

3.21 
3.21 
3.33 

0.62 
0.63 
0.67 

0.817 0.442 

3. การจดัสถานท่ีวางขาย
สวยงามน่าเดินเท่ียว 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ หมา้ย   

3.28 
3.39 
3.20 

0.62 
0.54 
0.59 

2.798 0.062 

4.ขนาดของแพริมน ้า 
เหมาะสมกบัการรองรับ
นกัท่องเท่ียว 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ หมา้ย   

3.27 
3.37 
3.27 

0.63 
0.56 
0.68 

1.293 0.276 

5.ทศันียภาพและการตกแต่ง
สถานท่ีม่ีความสวยงาม 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ หมา้ย   

3.11 
3.21 
3.31 

0.63 
0.56 
0.68 

2.639 0.073 

6.บรรยากาศและความร่ม
ร่ืนของสถานท่ี ท าใหเ้กิด
ความเพลิดเพลิน 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ หมา้ย   

3.20 
3.16 
3.12 

0.69 
0.63 
0.67 

0.279 0.756 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 3.24 0.62 2.443 0.268 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

ผลวิเคราะห์ตารางท่ี 4.59  เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ี
ตลาดน ้ าไทรน้อย  อ. ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว จ าแนกตามสถานภาพ โดยรวม 
พบวา่ Sig = 0.268 แสดงวา่นกัท่องเท่ียวมีทศันคติโดยรวมไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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เม่ือวิเคราะห์รายด้านพบว่า มีด้านท่ีนักท่องเท่ียวแสดงทัศนคติท่ีแตกต่างกันตาม
สถานภาพ ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นตลาดน ้ าไทรนอ้ยมีความน่าสนใจ  Sig = 
0.001 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ีนักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสด มีค่าเฉล่ีย 3.43 รองลงมาเป็น
นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรส มีค่าเฉล่ีย 3.21 และนกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง/ หมา้ย  มี
ค่าเฉล่ีย 3.12 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.60  เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวดา้นคุณภาพสินคา้และราคาจ าแนกตาม 
สถานภาพ 
 
ทศันคติด้านคุณภาพสินค้า

และราคา 
สถานภาพ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

1. ราคาสินคา้และบริการ
เหมาะสมกบัคุณภาพ 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ หมา้ย   

3.26 
3.11 
3.24 

0.74 
0.63 
0.61 

2.242 0.108 

2.มีสินคา้ท่ีแตกต่างจากตลาด
น ้าแห่งอ่ืน 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ หมา้ย   

3.18 
3.12 
3.29 

0.68 
0.69 
0.74 

1.352 0.260 

3.มีสินคา้ใหเ้ลือกเป็นจ านวน
มาก 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ หมา้ย   

3.23 
3.08 
3.12 

0.70 
0.58 
0.47 

2.431 0.089 

4.อาหารรสชาตอร่อย สด 
สะอาด ราคายติุธรรม 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ หมา้ย   

3.18 
3.18 
3.11 

0.67 
0.56 
0.63 

0.360 0.698 

5.ผกัและผลไมส้ดจากสวนท่ี
ชาวบา้นน ามาจ าหน่ายมี
ความสดใหม่ 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ หมา้ย   

3.12 
3.13 
3.16 

0.66 
0.59 
0.74 

0.090 0.914 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 3.17 0.65 1.295 0.414 

 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
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ผลวิเคราะห์ตารางท่ี 4.60  เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ี
ตลาดน ้ าไทรน้อย  อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี มีทศันคติต่อคุณภาพสินค้าและราคา จ าแนกตาม
สถานภาพโดยรวมพบวา่ Sig = .414   แสดงวา่นกัท่องเท่ียวมีทศันคติต่อคุณภาพสินคา้และราคา ไม่
แตกต่างกนัไปตามสถานภาพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

เม่ือวเิคราะห์รายดา้น พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีการแสดงทศันคติต่อคุณภาพสินคา้และราคา
ไม่แตกต่างไปตามสถานภาพ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.61  เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวดา้นกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทาง  
จ าแนกตามสถานภาพ      
  

ทศันคติด้านกจิกรรมและส่ิง
ดึงดูดใจในการเดินทาง 

สถานภาพ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

1.ความน่าสนใจของโปรแกรม
การน าเท่ียวอ.ไทรนอ้ย 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

3.22 
3.11 
3.31 

0.63 
0.58 
0.72 

2.900 0.056 

2.ความหลากหลายของกิจกรรม 
เช่น การนัง่รถกระแทะชมสวน, 
ปล่อยปลา,ข่ีจกัรยาน 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

3.20 
3.19 
3.42 

0.55 
0.62 
0.79 

3.084 0.047* 

3.กิจกรรมท่ีตลาดน ้ามีเอกลกัษณ์
เฉพาะท่ีไม่เหมือนตลาดน ้าท่ีอ่ืน 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

3.26 
3.25 
3.24 

0.59 
0.61 
0.54 

0.042 0.959 

4.พอ่คา้ แม่คา้ในตลาดน ้ามี
อธัยาศยัไมตรีท่ีดีต่อนกัท่องเท่ียว 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

3.24 
3.12 
3.25 

0.61 
0.64 
0.61 

1.726 0.179 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 3.23 0.62 1.938 0.310 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

ผลวิเคราะห์ตารางท่ี 4.61 เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ี
ตลาดน ้าไทรนอ้ย  อ. ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี ดา้นกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทาง จ าแนกตาม
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สถานภาพ โดยรวมพบวา่ Sig = 0.310 แสดงวา่นกัท่องเท่ียวมีทศันคติดา้นกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจ
ในการเดินทางไม่แตกต่างกนัไปตามสถานภาพ 

เม่ือวิเคราะห์รายด้านพบว่า มีด้านท่ีนักท่องเท่ียวแสดงทัศนคติท่ีแตกต่างกันตาม
สถานภาพ  ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นความหลากหลายของกิจกรรม เช่น การ
นัง่รถกระแทะชมสวน, ปล่อยปลา,ข่ีจกัรยาน Sig = 0.047  โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่นกัท่องเท่ียวท่ีมี
สถานภาพหยา่ร้าง/ หมา้ย  มีค่าเฉล่ีย 3.42 รองลงมาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสด มีค่าเฉล่ีย 
3.20 และนกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรส  มีค่าเฉล่ีย 3.19 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.62  แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งทศันคติของนกัท่องเท่ียวโดยรวมกบัสถานภาพ 
 

ตัวแปรตาม สถานภาพ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 
1.ทศันคติดา้นการเดินทาง
คมนาคมและส่ิงอ านวย
ความสะดวก 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

3.46 
3.41 
3.39 

0.55 
0.52 
0.45 

0.512 0.600 

2.ทศันคติดา้นสถานท่ี
ท่องเท่ียว 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

3.24 
3.17 
3.27 

0.43 
0.45 
0.45 

1.590 0.205 

3.ทศันคติดา้นคุณภาพ
สินคา้และราคา 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

3.24 
3.22 
3.20 

0.51 
0.44 
0.46 

0.170 0.844 

4.ทศันคติดา้นกิจกรรม
และส่ิงดึงดูดใจในการ
เดินทาง 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/ม่าย 

3.21 
3.19 
3.23 

0.46 
0.45 
0.51 

0.125 0.883 

 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.62 พบว่าสถานภาพท่ีต่างกนัมีทศันคติของนกัท่องเท่ียว ในดา้นการ
เดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความสะดวก ทศันคติดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว ทศันคติดา้นคุณภาพ
สินคา้และราคาและทศันคติด้านกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทางไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางที ่4.63  เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวต่อการเดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความ 
สะดวก จ าแนกตามระดบัการศึกษา  
         

ทศันคติต่อการเดินทาง
คมนาคมและส่ิงอ านวยความ

สะดวก 
การศึกษา ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

1.ความสะดวกในการเดินทาง
มาตลาดน ้าไทรนอ้ย 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.42 
3.62 
3.53 

0.78 
0.75 
0.62 

3.701 0.026* 

2.ป้ายบอกทางมีจ านวนมาก
และชดัเจน 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.41 
3.40 
3.73 

0.64 
0.71 
0.60 

2.801 0.062 

3.สถานท่ีจอดรถมีเพียงพอกบั
ความตอ้งการนกัท่องเท่ียว  

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.29 
3.36 
3.84 

0.67 
0.69 
0.67 

7.333 0.001* 

4.ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น
เกา้อ้ี มา้นัง่ ห้องน ้า 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.31 
3.41 
3.76 

0.69 
0.59 
0.81 

5.903 0.003* 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 3.51 0.68 4.935 0.023* 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

ผลวิเคราะห์ตารางท่ี 4.63 เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ี
ตลาดน ้ าไทรนอ้ย อ. ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี  มีทศันคติต่อการเดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความ
สะดวก จ าแนกสถานภาพโดยรวม พบวา่  Sig = 0.023  แสดงวา่นกัท่องเท่ียวมี ทศันคติโดยรวม
แตกต่างไปตามระดบัการศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

เม่ือวเิคราะห์รายดา้นพบวา่ นกัท่องเท่ียวแสดงทศันคติท่ีแตกต่างกนัตามสถานภาพ ท่ีมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ทศันคติต่อความสะดวกในการเดินทางมาตลาดน ้ าไทรนอ้ย 
Sig =0.026 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีค่าเฉล่ีย 3.62 
รองลงมาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี  มีค่าเฉล่ีย 3.53 และนกัท่องเท่ียวท่ี
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มีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี  มีค่าเฉล่ีย 3.42 ตามล าดบั ทศันคติต่อสถานท่ีจอดรถมีเพียงพอ
กบัความตอ้งการนกัท่องเท่ียว Sig = 0.001 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ีนักท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษา
ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี  มีค่าเฉล่ีย 3.84 รองลงมาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มี
ค่าเฉล่ีย 3.36 และนกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี  มีค่าเฉล่ีย 3.29 ตามล าดบั ดา้น
ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่นเกา้อ้ี มา้นัง่ ห้องน ้ า Sig = 0.003 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่นกัท่องเท่ียวท่ี
มีการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี  มีค่าเฉล่ีย 3.76 รองลงมาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี  มีค่าเฉล่ีย 3.41  และนกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี  มีค่าเฉล่ีย 3.31 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.64  เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว จ าแนกตามระดบั 
การศึกษา 
 

ทศันคติต่อสถานที่
ท่องเทีย่ว 

การศึกษา ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

1.ตลาดน ้าไทรนอ้ยมี
ความน่าสนใจ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.23 
3.28 
3.69 

0.58 
0.62 
0.92 

6.096 0.002* 

2.สินคา้ท่ีน ามาจ าหน่าย
มีความโดเด่น เป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.15 
3.27 
3.50 

0.59 
0.67 
0.64 

4.238 0.015* 

3. การจดัสถานท่ี
วางขายสวยงามน่าเดิน
เท่ียว 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.36 
3.27 
3.50 

0.63 
0.53 
0.63 

0.933 0.394 
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ตารางที ่4.64  (ต่อ) 
 

ทศันคติด้านสถานที่
ท่องเทีย่ว 

การศึกษา ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

4.ขนาดของแพริมน ้า 
เหมาะสมกบัการรองรับ
นกัท่องเท่ียว 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.33 
3.30 
3.38 

0.58 
0.64 
0.49 

0.295 0.745 

5.ทศันียภาพและการ
ตกแต่งสถานท่ีม่ีความ
สวยงาม 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.19 
3.15 
3.30 

0.58 
0.61 
0.47 

0.759 0.469 

6.บรรยากาศและความ
ร่มร่ืนของสถานท่ี ท าให้
เกิดความเพลิดเพลิน 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.19 
3.12 
3.38 

0.67 
0.61 
0.85 

1.908 0.150 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 3.31 0.73 2.371 0.296 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

ผลวิเคราะห์ตารางท่ี 4.65  เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ี
ตลาดน ้ าไทรน้อย  อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี มีทัศนคติต่อสถานท่ีท่องเท่ียว จ าแนกตามระดับ
การศึกษา  โดยรวม พบวา่ Sig = 0.296 แสดงวา่นกัท่องเท่ียวมีทศันคติโดยรวมไม่แตกต่างกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ 

เม่ือวิเคราะห์รายดา้นพบวา่ มีดา้นท่ีนกัท่องเท่ียวแสดงทศันคติท่ีแตกต่างกนัตามระดบั
การศึกษาท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นตลาดน ้ าไทรน้อยมีความน่าสนใจ Sig = 
0.002 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมี การศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี  มีค่าเฉล่ีย 3.69 
รองลงมาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีค่าเฉล่ีย 3.28  และนกัท่องเท่ียวท่ีมี
การศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี  มีค่าเฉล่ีย 3.23 ตามล าดบั ทศันคติต่อสินคา้ท่ีน ามาจ าหน่ายมี
ความโดเด่น เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน Sig = 0.015 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมี 
การศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี  มีค่าเฉล่ีย 3.50 รองลงมาเป็นนักท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี  มีค่าเฉล่ีย 3.27  และนกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี  มีค่าเฉล่ีย 3.15 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.65  เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวต่อคุณภาพสินคา้และราคา จ าแนกตามระดบั 
การศึกษา 
 
ทศันคติต่อคุณภาพสินค้า

และราคา 
การศึกษา ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

1. ราคาสินคา้และบริการ
เหมาะสมกบัคุณภาพ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.15 
3.21 
3.31 

0.64 
0.69 
0.73 

0.752 0.485 

2.มีสินคา้ท่ีแตกต่างจาก
ตลาดน ้าแห่งอ่ืน 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.18 
3.10 
3.53 

0.68 
0.67 
0.85 

4.405 0.013* 

3.มีสินคา้ใหเ้ลือกเป็น
จ านวนมาก 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.18 
3.08 
3.38 

0.64 
0.59 
0.63 

3.240 0.040* 

4.อาหารรสชาตอร่อย สด 
สะอาด ราคายติุธรรม 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.16 
3.13 
3.53 

0.60 
0.60 
0.76 

4.956 0.007* 

5.ผกัและผลไมส้ดจาก
สวนท่ีชาวบา้นน ามา
จ าหน่ายมีความสดใหม่ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.08 
3.15 
3.38 

0.65 
0.58 
0.85 

2.733 0.066 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 3.24 0.67 3.217 0.122 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

ผลวิเคราะห์ตารางท่ี 4.65  เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ี
ตลาดน ้ าไทรน้อย  อ. ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี มีทศันคติต่อคุณภาพสินคา้และราคา จ าแนกตามระดบั
การศึกษาโดยรวมพบวา่ Sig = 0.122  แสดงวา่นกัท่องเท่ียวมีทศันคติต่อคุณภาพสินคา้และราคา ไม่
แตกต่างกนัไปตามระดบัการศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

เม่ือวเิคราะห์รายดา้นพบวา่ มีดา้นท่ีนกัท่องเท่ียวแสดงทศันคติท่ี แตกต่างกนัตามระดบั
การศึกษาท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ทศันคติต่อต่อสินคา้ท่ีแตกต่างจากตลาดน ้ าแห่ง
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อ่ืน Sig = 0.013 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมี การศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี  มี
ค่าเฉล่ีย 3.53  รองลงมาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี  มีค่าเฉล่ีย 3.18 และ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีค่าเฉล่ีย 3.10  ตามล าดบั มีทศันคติต่อสินคา้ให้เลือก
เป็นจ านวนมาก Sig = 0.040 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ีนักท่องเท่ียวท่ีมี การศึกษาระดบัสูงกว่า
ปริญญาตรี  มีค่าเฉล่ีย 3.38  รองลงมาเป็นนักท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี  มี
ค่าเฉล่ีย 3.18 และนกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีค่าเฉล่ีย 3.08 ตามล าดบั ดา้นอาหาร
รสชาตอร่อย สด สะอาด ราคายุติธรรม Sig = 0.007 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมี 
การศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี  มีค่าเฉล่ีย 3.53  รองลงมาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัต ่า
กว่าปริญญาตรี  มีค่าเฉล่ีย 3.16 และนกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีค่าเฉล่ีย 3.13 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.66  เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวต่อกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทาง  
จ าแนกตามระดบัการศึกษา  
 
ทศันคติต่อกจิกรรมและส่ิง
ดึงดูดใจในการเดินทาง 

การศึกษา ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

1.ความน่าสนใจของ
โปรแกรมการน าเท่ียว 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.15 
3.17 
3.38 

0.61 
0.59 
0.85 

1.540 0.216 

2.ความหลากหลายของ
กิจกรรม เช่น การนัง่รถ
กระแทะชมสวน, ข่ีจกัรยาน 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.17 
3.27 
3.30 

0.59 
0.67 
0.47 

1.293 0.276 

3.กิจกรรมท่ีตลาดน ้ามี
เอกลกัษณ์เฉพาะท่ีไม่เหมือน
ตลาดน ้าท่ีอ่ืน 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.23 
3.25 
3.46 

0.64 
0.55 
0.51 

1.640 0.195 
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ตารางที ่4.66  (ต่อ) 
 
ทศันคติต่อกจิกรรมและส่ิง
ดึงดูดใจในการเดินทาง 

การศึกษา ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

4.พอ่คา้ แม่คา้ในตลาดน ้ามี
อธัยาศยัไมตรีท่ีดีต่อ
นกัท่องเท่ียว 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.18 
3.17 
3.30 

0.69 
0.58 
0.47 

0.502 0.606 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 3.25 0.60 1.244 0.323 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

ผลวิเคราะห์ตารางท่ี 4.67 เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ี
ตลาดน ้าไทรนอ้ย  อ. ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี ดา้นกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทาง จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา โดยรวมพบวา่ Sig = 0.323 แสดงว่านกัท่องเท่ียวมีทศันคติดา้นกิจกรรมและส่ิง
ดึงดูดใจในการเดินทางไม่แตกต่างกนัไปตามระดบัการศึกษา 

เม่ือวิเคราะห์รายดา้น พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีการแสดงทศันคติ ดา้นกิจกรรมและส่ิงดึงดูด
ใจในการเดินทาง ราคาไม่แตกต่างไปตามสถานภาพ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.67  แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งทศันคติของนกัท่องเท่ียวโดยรวมกบัระดบัการศึกษา 
 

ตัวแปรตาม การศึกษา ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 
1.ทศันคติดา้นการ
เดินทางคมนาคมและ
ส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.36 
3.45 
3.75 

 

0.53 
0.49 
0.51 

7.025 0.001* 

2.ทศันคติดา้นสถานท่ี
ท่องเท่ียว 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.18 
3.21 
3.43 

0.42 
0.45 
0.47 

3.662 0.027* 
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ตารางที ่4.67 (ต่อ) 
 

ตัวแปรตาม การศึกษา ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 
3.ทศันคติดา้นคุณภาพ
สินคา้และราคา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.22 
3.21 
3.42 

0.45 
0.46 
0.48 

2.358 0.096 

4.ทศันคติดา้น
กิจกรรมและส่ิงดึงดูด
ใจในการเดินทาง 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี                       
สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.20 
3.18 
3.40 

0.48 
0.43 
0.54 

2.620 0.074 

 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

จากตารางาท่ี 4.67 พบวา่ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนันกัท่องเท่ียวมีการแสดงทศันคติดา้น
การเดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความสะดวก และ ทศันคติดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากความแตกต่างท่ีพบสามารถน าเสนอตารางการเปรียบเทียบโดยการใช ้ LSD  ดงั
ตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่4.68  แสดงการเปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวกบัความ 
แตกต่างดา้นระดบัการศึกษาโดยใช ้LSD 
 

ระดับการศึกษา ค่าเฉลีย่ 
สูงกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ต ่ากว่าปริญญาตรี 

3.75 3.45 3.36 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.75  0.296* 0.390* 
ปริญญาตรี 3.45   0.094 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 3.36    
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.68 แสดงการเปรียบเทียบระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนักบัทศันคติของ
นกัท่องเท่ียวการเดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความสะดวกโดยใช ้LSD  พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมี
ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีมีทศันคติท่ีแตกต่างกบันกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี และ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีมีทศันคติท่ีแตกต่างกบันกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษา
ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.69  แสดงการเปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวดา้นการเดินทางคมนาคมและส่ิง 
อ านวยความสะดวกกบัความแตกต่างดา้นระดบัการศึกษาโดยใช ้LSD 
 

ระดับการศึกษา ค่าเฉลีย่ 
สูงกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ต ่ากว่าปริญญาตรี 

3.42 3.20 3.18 
สูงกว่าปริญญาตรี 3.42  0.221* 0.247* 

ปริญญาตรี 3.20   0.026 
ต ่ากว่าปริญญาตรี 3.18    

 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.69 แสดงการเปรียบเทียบระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนักบัทศันคติของ
นกัท่องเท่ียวดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวโดยใช้ LSD  พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีมีทศันคติท่ีแตกต่างกบันกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี และนกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบั
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีทศันคติท่ีแตกต่างกบันกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญา
ตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.70  เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวดา้นการเดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความ 
สะดวก จ าแนกตามอาชีพ  
        
ทศันคติด้านการเดินทางคมนาคม
และส่ิงอ านวยความสะดวก 

อาชีพ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

1.ความสะดวกในการเดินทางมา
ตลาดน ้าไทรนอ้ย 

นกัเรียน/นกัศึกษา 
พนกังานบริษทั 
ธุรกิจส่วนตวั 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
แม่บา้น 
วา่งงาน/เกษียณอายุ 

3.29 
3.52 
3.85 
3.65 
3.32 
3.50 

1.05 
0.76 
0.67 
0.53 
0.62 
1.04 

4.298 0.001* 

2.ป้ายบอกทางมีจ านวนมากและ
ชดัเจน 

นกัเรียน/นกัศึกษา 
พนกังานบริษทั 
ธุรกิจส่วนตวั 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
แม่บา้น 
วา่งงาน/เกษียณอายุ 

3.37 
3.42 
3.47 
3.55 
3.35 
3.22 

0.76 
0.63 
0.83 
0.55 
0.68 
0.64 

1.085 0.368 

3.สถานท่ีจอดรถมีเพียงพอกบั
ความตอ้งการนกัท่องเท่ียว  

นกัเรียน/นกัศึกษา 
พนกังานบริษทั 
ธุรกิจส่วนตวั 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
แม่บา้น 
วา่งงาน/เกษียณอายุ 

3.37 
3.20 
3.63 
3.51 
3.27 
3.50 

0.76 
0.62 
0.80 
0.60 
0.71 
0.70 

4.349 0.001* 
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ตารางที ่4.70  (ต่อ) 
        
ทศันคติด้านการเดินทางคมนาคม
และส่ิงอ านวยความสะดวก 

อาชีพ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

4.ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น
เกา้อ้ี มา้นัง่ ห้องน ้า 

นกัเรียน/นกัศึกษา 
พนกังานบริษทั 
ธุรกิจส่วนตวั 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
แม่บา้น 
วา่งงาน/เกษียณอายุ 

3.29 
3.29 
3.67 
3.38 
3.40 
3.44 

0.89 
0.54 
0.77 
0.54 
0.74 
0.51 

2.861 0.015* 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 3.44 0.71 3.148 0.096 

 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

ผลวิเคราะห์ตารางท่ี 4.71 เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ี
ตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี  ทศันคติดา้นการเดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความ
สะดวก จ าแนกตามอาชีพโดยรวม พบวา่  Sig = 0.096  แสดงวา่นกัท่องเท่ียวมี ทศันคติโดยรวมไม่
แตกต่างไปตามอาชีพ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

เม่ือวิเคราะห์รายด้านพบว่า มีด้านท่ีนักท่องเท่ียวแสดงทัศนคติท่ีแตกต่างกันตาม
สถานภาพ ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นความสะดวกในการเดินทางมาตลาดน ้ า
ไทรนอ้ย Sig = 0.001 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่นกัท่องเท่ียวท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวั มีค่าเฉล่ีย 3.85 
รองลงมาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  มีค่าเฉล่ีย 3.65 และค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด
เป็นนักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา มีค่าเฉล่ีย 3.29 ตามล าดบั ด้านสถานท่ีจอดรถมี
เพียงพอกบัความตอ้งการนกัท่องเท่ียว Sig = 0.001 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่นกัท่องเท่ียวท่ีประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั มีค่าเฉล่ีย 3.63 รองลงมาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  มีค่าเฉล่ีย 
3.51 และค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นพนกังานบริษทั  มีค่าเฉล่ีย 3.20 ตามล าดบั ดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวก เช่นเกา้อ้ี มา้นัง่ ห้องน ้ า Sig = 0.001 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่นกัท่องเท่ียวท่ี
ประกอบธุรกิจส่วนตวั มีค่าเฉล่ีย 3.63 รองลงมาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  มี
ค่าเฉล่ีย 3.51 และค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเป็นนักท่องเท่ียวท่ีเป็นพนักงานบริษัท  มีค่าเฉล่ีย 3.20 
ตามล าดบั ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก เช่นเกา้อ้ี มา้นัง่ หอ้งน ้า โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่นกัท่องเท่ียว
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ท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวั มีค่าเฉล่ีย 3.67 รองลงมาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีวา่งงาน/เกษียณอายุ  มีค่าเฉล่ีย 
3.44  และค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเป็นนักท่องเท่ียวท่ีเป็นพนกังานบริษทั และ นกัเรียน/นกัศึกษา  มี
ค่าเฉล่ีย 3.29 ตามล าดบั 
 

ตารางที ่4.71  เปรียบเทียบทศัคนติของนกัท่องเท่ียวดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว จ าแนกตามอาชีพ 
 

ทศันคติด้านสถานที่
ท่องเทีย่ว 

อาชีพ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

1.ตลาดน ้าไทรนอ้ย
มีความน่าสนใจ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 
พนกังานบริษทั 
ธุรกิจส่วนตวั 
ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 
แม่บา้น 
วา่งงาน/เกษียณอายุ 

3.42 
3.17 
3.49 
3.32 
3.16 
3.50 

0.76 
0.53 
0.71 
0.66 
0.59 
0.71 

3.324 0.006* 

2. สินคา้ท่ีน ามา
จ าหน่ายมีความโด
เด่น เป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะถ่ิน 

นกัเรียน/นกัศึกษา 
พนกังานบริษทั 
ธุรกิจส่วนตวั 
ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 
แม่บา้น 
วา่งงาน/เกษียณอายุ 

3.21 
3.13 
3.52 
3.30 
3.03 
3.50 

0.71 
0.56 
0.63 
0.57 
0.58 
0.98 

5.270 0.000* 

3. การจดัสถานท่ี
วางขายสวยงามน่า
เดินเท่ียว 

นกัเรียน/นกัศึกษา 
พนกังานบริษทั 
ธุรกิจส่วนตวั 
ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 
แม่บา้น 
วา่งงาน/เกษียณอายุ 

3.29 
3.24 
3.67 
3.11 
3.50 
3.33 

0.74 
0.46 
0.66 
0.39 
0.56 
0.90 

8.168 0.000* 

 

หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.71  (ต่อ) 
 
ทศันคติด้านสถานที่

ท่องเทีย่ว 
อาชีพ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

4.ขนาดของแพ
ริมน ้า เหมาะสมกบั
การรองรับ
นกัท่องเท่ียว 

นกัเรียน/นกัศึกษา 
พนกังานบริษทั 
ธุรกิจส่วนตวั 
ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 
แม่บา้น 
วา่งงาน/เกษียณอายุ 

3.43 
3.22 
3.58 
3.26 
3.44 
3.22 

0.79 
0.53 
0.62 
0.50 
0.50 
0.87 

4.738 0.000* 

5.ทศันียภาพและ
การตกแต่งสถานท่ีม่ี
ความสวยงาม 

นกัเรียน/นกัศึกษา 
พนกังานบริษทั 
ธุรกิจส่วนตวั 
ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 
แม่บา้น 
วา่งงาน/เกษียณอายุ 

3.16 
3.10 
3.56 
3.12 
3.13 
3.11 

0.75 
0.46 
0.66 
0.55 
0.50 
0.83 

5.579 0.000* 

6.บรรยากาศและ
ความร่มร่ืนของ
สถานท่ี ท าใหเ้กิด
ความเพลิดเพลิน 

นกัเรียน/นกัศึกษา 
พนกังานบริษทั 
ธุรกิจส่วนตวั 
ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 
แม่บา้น 
วา่งงาน/เกษียณอายุ 

3.12 
3.17 
3.52 
3.06 
3.06 
3.00 

0.84 
0.55 
0.89 
0.45 
0.44 
0.97 

4.293 0.001* 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 3.37 0.67 5.228 0.001 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
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ผลวิเคราะห์ตารางท่ี 4.71 เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ี
ตลาดน ้าไทรนอ้ย  อ. ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว จ าแนกตามอาชีพ โดยรวม พบวา่
Sig = 0.001 แสดงวา่นกัท่องเท่ียวมีทศันคติโดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

เม่ือวิเคราะห์รายดา้นพบวา่ มีดา้นท่ีนกัท่องเท่ียวแสดงทศันคติท่ีแตกต่างกนัตามอาชีพ 
ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่  ดา้นตลาดน ้ าไทรนอ้ยมีความน่าสนใจ Sig = 0.006 โดยมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่นกัท่องเท่ียวท่ีวา่งงาน/เกษียณอายุ มีค่าเฉล่ีย 3.50 รองลงมาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมี
อาชีพธุรกิจส่วนตวั  มีค่าเฉล่ีย 3.49 และค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นแม่บา้น มีค่าเฉล่ีย 
3.16 ตามล าดบั ดา้นสินคา้ท่ีน ามาจ าหน่ายมีความโดเด่น เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน Sig = 0.000 โดย
มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ีนักท่องเท่ียวท่ีประกอบธุรกิจส่วนตัว  มีค่าเฉล่ีย 3.52 รองลงมาเป็น
นกัท่องเท่ียวท่ีวา่งงาน/เกษียณอายุ มีค่าเฉล่ีย 3.50  และค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเป็น
แม่บา้น มีค่าเฉล่ีย 3.03 ตามล าดบั ดา้นการจดัสถานท่ีวางขายสวยงามน่าเดินเท่ียว Sig = 0.000 โดย
มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ีนักท่องเท่ียวท่ีประกอบธุรกิจส่วนตัว  มีค่าเฉล่ีย 3.50 รองลงมาเป็น
นกัท่องเท่ียวท่ี เป็นแม่บา้น มีค่าเฉล่ีย 3.50  และค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกิจ มีค่าเฉล่ีย 3.11 ตามล าดบั ดา้นขนาดของแพริมน ้า เหมาะสมกบัการรองรับนกัท่องเท่ียว 
เท่ียว Sig = 0.000 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวั  มีค่าเฉล่ีย 3.58 
รองลงมาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ี เป็นแม่บา้น มีค่าเฉล่ีย 3.44  และค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเป็นนกัท่องเท่ียวท่ี
เป็นพนกังานบริษทัและ ว่างงาน/เกษียณอายุ   มีค่าเฉล่ีย 3.22 ตามล าดบั ดา้นทศันียภาพและการ
ตกแต่งสถานท่ีม่ีความสวยงาม  Sig = 0.000 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่นกัท่องเท่ียวท่ีประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั  มีค่าเฉล่ีย 3.56 รองลงมาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ี เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา  มีค่าเฉล่ีย 3.16  และ
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นพนกังานบริษทั มีค่าเฉล่ีย 3.10 ตามล าดบั ดา้นบรรยากาศ
และความร่มร่ืนของสถานท่ี ท าให้เกิดความเพลิดเพลิน  Sig = 0.000 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ี
นกัท่องเท่ียวท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวั  มีค่าเฉล่ีย 3.52  รองลงมาเป็นพนกังานบริษทั มีค่าเฉล่ีย 3.17  
และค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นวา่งงาน/เกษียณอาย ุ มีค่าเฉล่ีย 3.00 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.72  เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวดา้นคุณภาพสินคา้และราคา จ าแนกตามอาชีพ 
 
ทศันคติด้านคุณภาพ
สินค้าและราคา 

อาชีพ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

1. ราคาสินคา้และ
บริการเหมาะสมกบั
คุณภาพ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 
พนกังานบริษทั 
ธุรกิจส่วนตวั 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
แม่บา้น 
วา่งงาน/เกษียณอายุ 

3.08 
3.19 
3.49 
3.08 
3.13 
3.16 

0.92 
0.59 
0.92 
0.40 
0.57 
0.71 

2.931 0.013* 

2.มีสินคา้ท่ีแตกต่าง
จากตลาดน ้าแห่งอ่ืน 

นกัเรียน/นกัศึกษา 
พนกังานบริษทั 
ธุรกิจส่วนตวั 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
แม่บา้น 
วา่งงาน/เกษียณอายุ 

3.18 
3.07 
3.45 
3.13 
3.15 
3.27 

0.89 
0.51 
0.91 
0.56 
0.73 
0.89 

2.551 0.027* 

3.มีสินคา้ใหเ้ลือกเป็น
จ านวนมาก 

นกัเรียน/นกัศึกษา 
พนกังานบริษทั 
ธุรกิจส่วนตวั 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
แม่บา้น 
วา่งงาน/เกษียณอายุ 

3.06 
3.10 
3.38 
3.12 
3.13 
3.16 

.59 

.58 

.73 

.55 

.57 

.92 

1.898 0.094 

4.อาหารรสชาตอร่อย 
สด สะอาด ราคา
ยติุธรรม 

นกัเรียน/นกัศึกษา 
พนกังานบริษทั 
ธุรกิจส่วนตวั 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
แม่บา้น 
วา่งงาน/เกษียณอายุ 

3.18 
3.05 
3.36 
3.27 
3.18 
3.16 

.78 

.47 

.61 

.50 

.68 
1.04 

2.616 0.024* 
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ตารางที ่4.73  (ต่อ) 
 

ทศันคติด้านคุณภาพ
สินค้าและราคา 

อาชีพ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

5.ผกัและผลไมส้ดจาก
สวนท่ีชาวบา้นน ามา
จ าหน่ายมีความสด
ใหม่ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 
พนกังานบริษทั 
ธุรกิจส่วนตวั 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
แม่บา้น 
วา่งงาน/เกษียณอายุ 

3.06 
3.07 
3.41 
3.25 
2.96 
3.11 

0.78 
0.52 
0.68 
0.49 
0.71 
0.90 

3.976 0.002* 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 3.18 .067 2.33 0.027* 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

ผลวิเคราะห์ตารางท่ี 4.73  เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ี
ตลาดน ้ าไทรนอ้ย  อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี ดา้นคุณภาพสินคา้และราคา จ าแนกตามอาชีพ โดยรวม 
พบวา่ Sig = 0.027 แสดงวา่นกัท่องเท่ียวมีทศันคติดา้นคุณภาพสินคา้และราคา แตกต่างกนัไปตาม
อาชีพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

เม่ือวเิคราะห์รายดา้นพบวา่ มีดา้นท่ีนกัท่องเท่ียวแสดงทศันคติท่ี แตกต่างกนัตามอาชีพ
ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นราคาสินคา้และบริการเหมาะสมกบัคุณภาพ Sig = 
0.013 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมี อาชีพธุรกิจส่วนตวั  มีค่าเฉล่ีย 3.49  รองลงมาเป็น
อาชีพพนกังานบริษทั  มีค่าเฉล่ีย 3.19 และนอ้ยท่ีสุดเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีอาชีพขา้ราชการรัฐวิสาหกิจ 
และ นกัเรียน/นกัศึกษา มีค่าเฉล่ีย 3.08  ตามล าดบั ดา้นมีสินคา้ท่ีแตกต่างจากตลาดน ้ าแห่งอ่ืน  Sig = 
0.027 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมี อาชีพธุรกิจส่วนตวั  มีค่าเฉล่ีย 3.45  รองลงมาเป็น
อาชีพวา่งงาน/เกษียณอายุ มีค่าเฉล่ีย 3.27 และนอ้ยท่ีสุดเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีอาชีพพนกังานบริษทั  มี
ค่าเฉล่ีย 3.07  ตามล าดบั ดา้นอาหารรสชาตอร่อย สด สะอาด ราคายุติธรรมอ่ืน  Sig = 0.002 โดยมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ีนักท่องเท่ียวท่ีมี อาชีพธุรกิจส่วนตวั  มีค่าเฉล่ีย 3.41  รองลงมาเป็นอาชีพ
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีค่าเฉล่ีย 3.27 และนอ้ยท่ีสุดเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีอาชีพพนกังานบริษทั  มี
ค่าเฉล่ีย 3.05  ตามล าดบั ดา้นผกัและผลไมส้ดจากสวนท่ีชาวบา้นน ามาจ าหน่ายมีความสดใหม่ อ่ืน  
Sig = 0.024 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่นกัท่องเท่ียวท่ีมี อาชีพธุรกิจส่วนตวั  มีค่าเฉล่ีย 3.41 รองลงมา
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เป็นอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีค่าเฉล่ีย 3.25  และนอ้ยท่ีสุดเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีอาชีพแม่บา้น  มี
ค่าเฉล่ีย 2.96  ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.73  เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวดา้นกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทาง  
จ าแนกตามอาชีพ   
 
ทศันคติด้านกจิกรรม
และส่ิงดึงดูดใจในการ

เดินทาง 
อาชีพ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

1.ความน่าสนใจของ
โปรแกรมการน าเท่ียวอ.
ไทรนอ้ย 

นกัเรียน/นกัศึกษา 
พนกังานบริษทั 
ธุรกิจส่วนตวั 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
แม่บา้น 
วา่งงาน/เกษียณอายุ 

4.30 
3.10 
3.34 
3.23 
3.08 
3.61 

0.75 
0.54 
0.67 
0.48 
0.62 
0.91 

3.617 0.003* 

2.ความหลากหลายของ
กิจกรรม เช่น การนัง่รถ
กระแทะชมสวน, ปล่อย
ปลา,ข่ีจกัรยาน 

นกัเรียน/นกัศึกษา 
พนกังานบริษทั 
ธุรกิจส่วนตวั 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
แม่บา้น 
วา่งงาน/เกษียณอายุ 

3.25 
3.15 
3.47 
3.11 
3.15 
3.77 

0.73 
0.50 
0.74 
0.42 
0.71 
0.81 

5.860 0.000* 

3.กิจกรรมท่ีตลาดน ้ามี
เอกลกัษณ์เฉพาะท่ีไม่
เหมือนตลาดน ้าท่ีอ่ืน 

นกัเรียน/นกัศึกษา 
พนกังานบริษทั 
ธุรกิจส่วนตวั 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
แม่บา้น 
วา่งงาน/เกษียณอายุ 

3.25 
3.13 
3.60 
3.13 
3.33 
3.50 

0.66 
0.51 
0.56 
0.45 
0.73 
0.71 

6.654 0.000* 
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ตารางที ่4.74  (ต่อ) 
 
ทศันคติด้านกจิกรรม
และส่ิงดึงดูดใจในการ

เดินทาง 
อาชีพ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

4.พอ่คา้ แม่คา้ในตลาด
น ้ามีอธัยาศยัไมตรีท่ีดี
ต่อนกัท่องเท่ียว 

นกัเรียน/นกัศึกษา 
พนกังานบริษทั 
ธุรกิจส่วนตวั 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
แม่บา้น 
วา่งงาน/เกษียณอายุ 

3.29 
3.10 
3.56 
3.06 
3.08 
3.27 

0.79 
0.56 
0.63 
0.45 
0.74 
0.46 

5.838 0.000* 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 3.33 0.63 5.492 0.001* 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

ผลวิเคราะห์ตารางท่ี 4.74 เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ี
ตลาดน ้าไทรนอ้ย  อ. ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี ดา้นกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทาง จ าแนกตาม
อาชีพ โดยรวมพบวา่ Sig = 0.001 แสดงวา่นกัท่องเท่ียวมีทศันคติดา้นกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจใน
การเดินทางแตกต่างกนัไปตามอาชีพท่ีต่างกนั 

เม่ือวเิคราะห์รายดา้นพบวา่ มีดา้นท่ีนกัท่องเท่ียวแสดงทศันคติท่ี แตกต่างกนัตามอาชีพ
ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นความน่าสนใจของโปรแกรมการน าเท่ียวอ.ไทรนอ้ย  
Sig = 0.003 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ีนักท่องเท่ียวท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา  มีค่าเฉล่ีย 4.30  
รองลงมาเป็นวา่งงาน/เกษียณอายุ มีค่าเฉล่ีย 3.61 และนอ้ยท่ีสุดเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นแม่บา้น มี
ค่าเฉล่ีย 3.08  ตามล าดบั ดา้นความหลากหลายของกิจกรรม เช่น การนัง่รถกระแทะชมสวน, ปล่อย
ปลา,ข่ีจกัรยาน Sig = 0.000 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่นกัท่องเท่ียวท่ีวา่งงาน/เกษียณอายุ มีค่าเฉล่ีย 
3.77  รองลงมาเป็นอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีค่าเฉล่ีย 3.47 และน้อยท่ีสุดเป็นนักท่องเท่ียวท่ีเป็น
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีค่าเฉล่ีย 3.11  ตามล าดบั ดา้นกิจกรรมท่ีตลาดน ้ ามีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีไม่
เหมือนตลาดน ้ าท่ีอ่ืน Sig = 0.000 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั มี
ค่าเฉล่ีย 3.60  รองลงมาเป็นวา่งงาน/เกษียณอาย ุมีค่าเฉล่ีย 3.50 และนอ้ยท่ีสุดเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเป็น
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ และพนกังานบริษทั มีค่าเฉล่ีย 3.13  ตามล าดบัดา้นพอ่คา้ แม่คา้ในตลาดน ้ ามี
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อธัยาศยัไมตรีท่ีดีต่อนกัท่องเท่ียว Sig = 0.000 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวั มีค่าเฉล่ีย 3.56  รองลงมาเป็นนักเรียน/นักศึกษามีค่าเฉล่ีย 3.29 และน้อยท่ีสุดเป็น
นกัท่องเท่ียวท่ีเป็นขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ มีค่าเฉล่ีย 3.06 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.74  แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งทศันคตินกัท่องเท่ียวกบัอาชีพในภาพรวมดา้นต่างๆ 
 

ตัวแปรตาม อาชีพ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

1.ทศันคติดา้นการ
เดินทางคมนาคม
และส่ิงอ านวย
ความสะดวก 

นกัเรียน/นกัศึกษา 
พนกังานบริษทั 
ธุรกิจส่วนตวั 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
แม่บา้น 
วา่งงาน/เกษียณอายุ 

3.33 
3.36 
3.66 
3.53 
3.34 
3.42 

0.65 
 0.46 
0.57 
0.39 
0.55 
0.54 

3.983 0.002* 

2.ทศันคติดา้น
สถานท่ีท่องเท่ียว 

นกัเรียน/นกัศึกษา 
พนกังานบริษทั 
ธุรกิจส่วนตวั 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
แม่บา้น 
วา่งงาน/เกษียณอายุ 

3.20 
3.13 
3.46 
3.20 
3.11 
3.44 

0.55 
0.35 
0.44 
0.33 
0.43 
0.67 

6.590 0.000* 

3.ทศันคติดา้น
คุณภาพสินคา้และ
ราคา 

นกัเรียน/นกัศึกษา 
พนกังานบริษทั 
ธุรกิจส่วนตวั 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
แม่บา้น 
วา่งงาน/เกษียณอายุ 

3.21 
3.15 
3.51 
3.14 
3.23 
3.21 

0.65 
0.38 
0.51 
0.32 
0.40 
0.66 

5.525 0.000* 
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ตารางที ่4.74  (ต่อ) 
 

ตัวแปรตาม อาชีพ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

4.ทศันคติดา้นกิจกรรมและ
ส่ิงดึงดูดใจในการเดินทาง 

นกัเรียน/นกัศึกษา 
พนกังานบริษทั 
ธุรกิจส่วนตวั 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
แม่บา้น 
วา่งงาน/เกษียณอายุ 

3.20 
3.12 
3.52 
3.14 
3.17 
3.25 

0.60 
0.35 
0.51 
0.30 
0.52 
0.67 

6.966 0.000* 

 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.74 พบว่าอาชีพท่ีต่างกนัของนกัท่องเท่ียวมีการแสดงทศันคติดา้นการ
เดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความสะดวก ทศันคติดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว ทศันคติดา้นคุณภาพ
สินค้าและราคา และ ทศันคติด้านกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทางท่ีแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากความแตกต่างท่ีพบสามารถน าเสนอตารางการเปรียบเทียบโดยการใช ้ LSD  ดงั
ตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.75  แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งทศันคติของนกัท่องเท่ียวกบัอาชีพทางดา้นการ 
เดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความสะดวก 
 

อาชีพ ค่าเฉลีย่ 

ธุรกจิ
ส่วนตัว 

ข้าราชการ/
รัฐวสิาหกจิ 

ว่างงาน/ 
เกษียณ 
อายุ 

พนักงาน 
บริษัท 
เอกชน 

แม่บ้าน นักเรียน 
นักศึกษา 

3.65 3.52 3.42 3.36 3.34 3.33 
ธุรกจิ
ส่วนตัว 

3.65  0.131 0.242 0.297* 0.320* 0.326* 

ข้าราชการ
รัฐวสิาหกจิ 

3.52   0.111 0.166* 0.188* 0.194* 

ว่างงาน/ 
เกษียณ 
อายุ 

3.42    0.055 0.077 0.083 

พนักงาน 
บริษัท 
เอกชน 

3.36     0.022 0.028 

แม่บ้าน 3.34      0.005 
นักเรียน / 
นักศึกษา 

3.33       

 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.75 แสดงการเปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวทางดา้นการเดินทาง
คมนาคมและส่ิงอ านวยความสะดวกกบัอาชีพท่ีแตกต่างกนัโดยใช้ LSD พบว่า  นกัท่องเท่ียวท่ี
ประกอบธุรกิจส่วนตวั มีทศันคติกบันกัท่องเท่ียวท่ีเป็นพนกังานบริษทัเอกชน อาชีพแม่บา้น และ
อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษาท่ีแตกต่างกนั และพบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีเป็นขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจมีทศันคติ
กบันกัท่องเท่ียวท่ีเป็นพนกังานบริษทัเอกชน อาชีพแม่บา้น และอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษาท่ีแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.76  แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งทศันคติของนกัท่องเท่ียวดา้นสถานท่ีจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ ค่าเฉลีย่ 
ธุรกจิ
ส่วนตัว 

ว่างงาน/ 
เกษียณ 
อายุ 

ข้าราชการ/
รัฐวสิาหกจิ 

นักเรียน 
นักศึกษา 

พนักงาน 
บริษัท 
เอกชน 

แม่บ้าน 

3.46 3.44 3.20 3.20 3.13 3.11 
ธุรกจิ
ส่วนตัว 

3.46  0.019 0.259* 0.262* 0.333* 0.345* 

ว่างงาน/ 
เกษียณ 
อายุ 

3.44   0.241* 0.243* 0.314* 0.326* 

ข้าราชการ/
รัฐวสิาหกจิ 

3.20    0.002 0.073 0.085 

นักเรียน 
นักศึกษา 

3.20     0.071 0.083 

พนักงาน 
บริษัท 
เอกชน 

3.13      0.012 

แม่บ้าน 3.11       
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.76 แสดงการเปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวทางดา้นสถานท่ีกบั
อาชีพท่ีแตกต่างกนัโดยใช ้LSD พบวา่  นกัท่องเท่ียวท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวั มีทศันคติท่ีแตกต่าง
จากนักท่องเท่ียวท่ีเป็นขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ นักเรียน/นักศึกษา พนักงานบริษทัเอกชน และ
แม่บ้าน และนักท่องเท่ียวท่ีว่างงาน/เกษียณอายุ มีทศันคติท่ีแตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ี เป็น
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ นกัเรียน/นกัศึกษา พนกังานบริษทัเอกชน และแม่บา้นท่ีแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.77  แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งทศันคติของนกัท่องเท่ียวดา้นคุณภาพสินคา้และราคา 
จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ ค่าเฉลีย่ 

ธุรกจิ
ส่วนตวั 

แม่บ้าน นักเรียน / 
นักศึกษา 

ว่างงาน/
เกษยีณอายุ 

พนักงาน 
บริษทั 
เอกชน 

ข้าราชการ/
รัฐวสิาหกจิ 

3.51 3.23 3.22 3.21 3.16 3.15 
ธุรกจิ
ส่วนตัว 

3.51  0.278* 0.296* 0.302* 0.355* 0.365* 

แม่บ้าน 3.23   0.017 0.023 0.076 0.086 
นักเรียน / 
นักศึกษา 

3.22    0.005 0.058 0.069 

ว่างงาน/
เกษียณอายุ 

3.21     0.053 0.064 

พนักงาน 
บริษัท 
เอกชน 

3.16      0.011 

ข้าราชการ/
รัฐวสิาหกจิ 

3.15       

 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.77 แสดงการเปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวทางดา้นสินคา้และ
ราคากบัอาชีพท่ีแตกต่างกนัโดยใช ้LSD พบวา่  นกัท่องเท่ียวท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวั มีทศันคติท่ี
แตกต่างจากนักท่องเท่ียวท่ีเป็น แม่บ้าน นักเรียน/นักศึกษา ว่างงาน/เกษียณอายุ พนักงาน
บริษทัเอกชน และขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.78  แสดงการเปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวดา้นกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจใน 
การเดินทางจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ ค่าเฉลีย่ 

ธุรกจิ
ส่วนตวั 

ว่างงาน
เกษยีณอายุ 

นักเรียน/ 
นักศึกษา 

แม่บ้าน ข้าราชการ/
รัฐวสิาหกจิ 
 

พนักงาน 
บริษทั 
เอกชน 

3.53 3.25 3.21 3.18 3.14 3.13 

ธุรกจิ
ส่วนตัว 

3.53  0.277* 0.319* 0.349* 0.385* 0.402* 

ว่างงาน/
เกษียณอายุ 

3.25   0.042 0.072 0.107 0.125 

นักเรียน / 
นักศึกษา 

3.21    0.030 0.065 0.083 

แม่บ้าน 3.18     0.035 0.053 
ข้าราชการ/
รัฐวสิาหกจิ 

3.14      0.017 

พนักงาน 
บริษัท 
เอกชน 

3.13       

 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.78 แสดงการเปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวทางดา้นกิจกรรมและ

ส่ิงดึงดูดใจในการเดินทางกบัอาชีพท่ีแตกต่างกนัโดยใช ้LSD พบวา่  นกัท่องเท่ียวท่ีประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั มีทศันคติท่ีแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ีเป็น วา่งงาน/เกษียณอาย ุนกัเรียน/นกัศึกษา พนกังาน
บริษทัเอกชน และขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.79  เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวดา้นการเดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความ 
สะดวก จ าแนกตามรายได ้  
 

ทศันคติด้านการ
เดินทางคมนาคมและ
ส่ิงอ านวยความสะดวก 

รายได้ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

1.ความสะดวกในการ
เดินทางมาตลาดน ้าไทร
นอ้ย 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

3.40 
3.48 
3.67 
3.07 

0.88 
0.71 
0.70 
0.48 

6.716 .0000* 

2.ป้ายบอกทางมีจ านวน
มากและชดัเจน 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

3.27 
3.41 
3.54 
3.88 

0.65 
0.61 
0.83 
0.51 

6.896 0.000* 

3.สถานท่ีจอดรถมี
เพียงพอกบัความ
ตอ้งการนกัท่องเท่ียว  

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

3.25 
3.29 
3.52 
3.96 

0.71 
0.63 
0.67 
0.72 

9.969 0.000* 

4.ส่ิงอ านวยความ
สะดวก เช่นเกา้อ้ี มา้นัง่ 
หอ้งน ้า 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

3.37 
3.24 
3.60 
3.92 

0.71 
0.58 
0.64 
0.74 

11.800 0.000* 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 3.49 0.67 8.845 0.000* 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

ผลวิเคราะห์ตารางท่ี 4.79 เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ี
ตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี  ทศันคติดา้นการเดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความ
สะดวก จ าแนกตามอาชีพโดยรวม พบว่า  Sig = 0.000 แสดงวา่นกัท่องเท่ียวมี ทศันคติโดยรวม
แตกต่างไปตามรายได ้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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เม่ือวิเคราะห์รายด้านพบว่า มีด้านท่ีนักท่องเท่ียวแสดงทัศนคติท่ีแตกต่างกันตาม
สถานภาพ ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นความสะดวกในการเดินทางมาตลาดน ้ า
ไทรนอ้ย Sig = 0.000 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้25,001 – 40,000 บาท  มี
ค่าเฉล่ีย 3.67 รองลงมาเป็นนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ 10,001 – 25,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.48 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้นอ้ยกวา่ 10,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.40 และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้มากกว่า 
40,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.07 ตามล าดบั ดา้นป้ายบอกทางมีจ านวนมากและชดัเจน Sig = 0.000 โดยมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้มากกว่า 40,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.88 รองลงมาเป็น
นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้ 25,001 – 40,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.54  นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้10,001 – 
25,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.41 และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท  มีค่าเฉล่ีย 3.27 
ตามล าดบั ดา้นสถานท่ีจอดรถมีเพียงพอกบัความตอ้งการนกัท่องเท่ียว Sig = 0.000 โดยมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดอยูท่ี่นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้มากกวา่ 40,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.96 รองลงมาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ี
มีรายได ้ 25,001 – 40,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.52  นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้10,001 – 25,000 บาท มี
ค่าเฉล่ีย 3.29 และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดน้้อยกวา่ 10,000 บาท  มีค่าเฉล่ีย 3.25ตามล าดบั ดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวก เช่นเกา้อ้ี มา้นัง่ ห้องน ้ า Sig = 0.000 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่นกัท่องเท่ียวท่ีมี
รายได ้มากกวา่ 40,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.92 รองลงมาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้25,001 – 40,000 
บาท มีค่าเฉล่ีย 3.60  นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้นอ้ยกวา่ 10,000 บาท  มีค่าเฉล่ีย 3.37 และนกัท่องเท่ียว
ท่ีมีรายได ้10,001 – 25,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.24 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.80  เปรียบเทียบทศัคนติของนกัท่องเท่ียวดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว จ าแนกตามรายได ้
 

ทศันคติด้านสถานที่
ท่องเทีย่ว 

รายได้ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

1.ตลาดน ้าไทรนอ้ยมี
ความน่าสนใจ 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

3.26 
3.25 
3.30 
3.57 

0.61 
0.56 
0.85 
0.64 

2.022 0.110 

2. สินคา้ท่ีน ามาจ าหน่าย
มีความโดเด่น เป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

3.11 
3.22 
3.29 
3.65 

0.65 
0.61 
0.62 
0.62 

5.591 0.001* 
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ตารางที ่4.80  (ต่อ) 
 

ทศันคติดา้นสถานท่ี
ท่องเท่ียว 

รายได ้ ค่าเฉล่ีย S.D. F Sig. 

3. การจดัสถานท่ี
วางขายสวยงามน่า
เดินเท่ียว 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

3.40 
3.30 
3.17 
3.53 

0.59 
0.59 
0.45 
0.76 

3.391 0.018* 

4.ขนาดของแพ
ริมน ้า เหมาะสมกบั
การรองรับ
นกัท่องเท่ียว 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

3.37 
3.24 
3.35 
3.57 

0.59 
0.59 
0.45 
0.76 

2.957 0.032* 

5.ทศันียภาพและ
การตกแต่งสถานท่ีม่ี
ความสวยงาม 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

3.04 
3.16 
3.32 
3.57 

0.54 
0.53 
0.72 
0.64 

7.515 0.000* 

6.บรรยากาศและ
ความร่มร่ืนของ
สถานท่ี ท าใหเ้กิด
ความเพลิดเพลิน 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

3.04 
3.13 
3.33 
3.57 

0.62 
0.58 
0.76 
0.85 

6.494 0.000* 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 3.32 0.53 4.661 0.008* 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

ผลวิเคราะห์ตารางท่ี 4.80 เปรียบเทียบทศันคติของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ี
ตลาดน ้าไทรนอ้ย อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบุรี ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวจ าแนกตามรายไดโ้ดยรวมพบวา่Sig 
= 0.008 แสดงวา่นกัท่องเท่ียวมีทศันคติโดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

เม่ือวเิคราะห์รายดา้นพบวา่ มีดา้นท่ีนกัท่องเท่ียวแสดงทศันคติท่ีแตกต่างกนัตามรายได ้
ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่  ดา้นสินคา้ท่ีน ามาจ าหน่ายมีความโดเด่นเป็นเอกลกัษณ์
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เฉพาะถ่ิน Sig = 0.001 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้มากกวา่ 40,000 บาท มี
ค่าเฉล่ีย 3.57 รองลงมาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้ 25,001 – 40,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.30  
นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้นอ้ยกวา่ 10,000 บาท  มีค่าเฉล่ีย 3.26  และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้10,001 – 
25,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.25 ตามล าดบั ดา้นการจดัสถานท่ีวางขายสวยงามน่าเดินเท่ียว Sig = 0.018 
โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 40,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.53 รองลงมาเป็น
นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้ นอ้ยกวา่ 10,000 บาท   มีค่าเฉล่ีย 3.40  นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได1้0,001 – 
25,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.30  และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้25,001 – 40,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.17 
ตามล าดบั ดา้นขนาดของแพริมน ้ า เหมาะสมกบัการรองรับนกัท่องเท่ียว Sig = 0.032โดยมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดอยูท่ี่นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้มากกวา่ 40,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.57 รองลงมาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ี
มีรายได ้นอ้ยกวา่ 10,000 บาท   มีค่าเฉล่ีย 3.37  นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้ 25,001 – 40,000 บาท มี
ค่าเฉล่ีย 3.27  และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้10,001 – 25,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.24 ตามล าดบั ดา้น
ทศันียภาพและการตกแต่งสถานท่ีม่ีความสวยงาม Sig = 0.000โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่นกัท่องเท่ียว
ท่ีมีรายได้ มากกว่า 40,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.57 รองลงมาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได2้5,001 – 
40,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.32  นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้ 10,001 – 25,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.16  และ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้นอ้ยกวา่ 10,000 บาท   มีค่าเฉล่ีย 3.04 ตามล าดบั ดา้นบรรยากาศและความ
ร่มร่ืนของสถานท่ี ท าให้เกิดความเพลิดเพลิน Sig = 0.000โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่นกัท่องเท่ียวท่ีมี
รายได ้มากกวา่ 40,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.57 รองลงมาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได2้5,001 – 40,000 
บาท มีค่าเฉล่ีย 3.33  นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้10,001 – 25,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.13 และนกัท่องเท่ียว
ท่ีมีรายได ้นอ้ยกวา่ 10,000 บาท   มีค่าเฉล่ีย 3.04 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.81  เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวดา้นคุณภาพสินคา้และราคา จ าแนกตามรายได ้
 
ทศันคติด้านคุณภาพ
สินค้าและราคา 

รายได้ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

1. ราคาสินคา้และ
บริการเหมาะสมกบั
คุณภาพ 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

3.05 
3.18 
3.39 
3.30 

0.61 
0.65 
0.75 
0.73 

3.978 0.008* 
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ตารางที ่4.81  (ต่อ) 
 

ทศันคติด้านคุณภาพ
สินค้าและราคา 

รายได้ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

2.มีสินคา้ท่ีแตกต่างจาก
ตลาดน ้าแห่งอ่ืน 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

3.04 
3.09 
3.42 
3.61 

0.57 
0.70 
0.67 
0.85 

8.950 0.000* 

3.มีสินคา้ใหเ้ลือกเป็น
จ านวนมาก 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

3.06 
3.09 
3.42 
3.61 

0.57 
0.64 
0.52 
0.76 

4.338 0.005* 

4.อาหารรสชาตอร่อย สด 
สะอาด ราคายติุธรรม 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

3.08 
3.16 
3.29 
3.38 

0.67 
0.60 
0.45 
0.75 

2.747 0.043* 

5.ผกัและผลไมส้ดจาก
สวนท่ีชาวบา้นน ามา
จ าหน่ายมีความสดใหม่ 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

2.96 
3.14 
3.30 
3.13 

0.64 
0.61 
0.52 
0.85 

5.848 0.001* 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 3.29 0.65 5.172 0.011* 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

ผลวิเคราะห์ตารางท่ี 4.81  เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ี
ตลาดน ้ าไทรนอ้ย  อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี ดา้นคุณภาพสินคา้และราคา จ าแนกตามรายไดโ้ดยรวม
พบวา่ Sig = 0.011  แสดงวา่นกัท่องเท่ียวมีทศันคติดา้นคุณภาพสินคา้และราคา แตกต่างกนัไปตาม
รายได ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

เม่ือวเิคราะห์รายดา้นพบวา่ มีดา้นท่ีนกัท่องเท่ียวแสดงทศันคติท่ี แตกต่างกนัตามรายได้
ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นราคาสินคา้และบริการเหมาะสมกบัคุณภาพ Sig = 
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0.008 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได้25,001 – 40,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.39 
รองลงมาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้มากกวา่ 40,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.30  นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้
10,001 – 25,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.18 และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้นอ้ยกวา่ 10,000 บาท   มีค่าเฉล่ีย 
3.05 ตามล าดบั ดา้นมีสินคา้ท่ีแตกต่างจากตลาดน ้ าแห่งอ่ืนSig = 0.000 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ี
นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้ มากกวา่ 40,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.61 รองลงมาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได้
25,001 – 40,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.42  นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้10,001 – 25,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.09 
และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้นอ้ยกวา่ 10,000 บาท   มีค่าเฉล่ีย 3.04ตามล าดบั ดา้นมีสินคา้ให้เลือก
เป็นจ านวนมาก Sig = 0.005 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้มากกวา่ 40,000 บาท มี
ค่าเฉล่ีย 3.61 รองลงมาเป็นนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้25,001 – 40,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.42  
นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้10,001 – 25,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.09 และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้นอ้ยกวา่ 
10,000 บาท   มีค่าเฉล่ีย 3.06 ตามล าดบั ดา้นอาหารรสชาตอร่อย สด สะอาด ราคายุติธรรม มาก Sig 
= 0.043 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้ มากกว่า 40,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.38 
รองลงมาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได2้5,001 – 40,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.29  นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้
10,001 – 25,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.16 และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้นอ้ยกวา่ 10,000 บาท   มีค่าเฉล่ีย 
3.08 ตามล าดบั ดา้นผกัและผลไมส้ดจากสวนท่ีชาวบา้นน ามาจ าหน่ายมีความสดใหม่ Sig = 0.001 
โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได2้5,001 – 40,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.30 รองลงมาเป็น
นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได1้0,001 – 25,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.14  นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้ มากกว่า 
40,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.13 และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้นอ้ยกว่า 10,000 บาท   มีค่าเฉล่ีย 2.96 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.82  เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวดา้นกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทาง  
จ าแนกตามรายได ้  
 
ทศันคติด้านกจิกรรม
และส่ิงดึงดูดใจการ

เดินทาง 
รายได้ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

1.ความน่าสนใจของ
โปรแกรมการน าเท่ียวอ.
ไทรนอ้ย 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

3.00 
3.23 
3.27 
3.30 

0.58 
0.61 
0.56 
0.83 

4.576 0.004* 
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ตารางที ่4.82 (ต่อ) 
 
ทศันคติด้านกจิกรรมและ
ส่ิงดึงดูดใจการเดินทาง 

รายได้ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

2.ความหลากหลายของ
กิจกรรม เช่น การนัง่รถ
กระแทะชมสวน, ปล่อย
ปลา,ข่ีจกัรยาน 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

3.15 
3.23 
3.29 
3.38 

0.64 
0.62 
0.57 
0.63 

1.323 0.266 

3.กิจกรรมท่ีตลาดน ้ามี
เอกลกัษณ์เฉพาะท่ีไม่
เหมือนตลาดน ้าท่ีอ่ืน 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

3.18 
3.24 
3.39 
3.38 

0.67 
0.57 
0.55 
0.49 

2.310 0.076 

4.พอ่คา้ แม่คา้ในตลาดน ้า
มีอธัยาศยัไมตรีท่ีดีต่อ
นกัท่องเท่ียว 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

3.06 
3.16 
3.36 
3.46 

0.70 
0.55 
0.68 
0.51 

5.142 0.002* 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 3.25 0.72 3.337 0.087 
 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

ผลวิเคราะห์ตารางท่ี 4.82 เปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ี
ตลาดน ้าไทรนอ้ย  อ. ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี ดา้นกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทาง จ าแนกตาม
รายได ้ โดยรวมพบวา่ Sig = 0.087 แสดงวา่นกัท่องเท่ียวมีทศันคติดา้นกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจใน
การเดินทางไม่แตกต่างกนัไปตามรายไดท่ี้ต่างกนั 

เม่ือวเิคราะห์รายดา้นพบวา่ มีดา้นท่ีนกัท่องเท่ียวแสดงทศันคติท่ี แตกต่างกนัตามรายได้
ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นความน่าสนใจของโปรแกรมการน าเท่ียวอ.ไทรนอ้ย 
Sig = 0.004 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้มากกวา่ 40,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.30 
รองลงมาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้ 25,001 – 40,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.27  นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้
10,001 – 25,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.23 และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้นอ้ยกวา่ 10,000 บาท   มีค่าเฉล่ีย 
3.00 ตามล าดบั ดา้นพ่อคา้ แม่คา้ในตลาดน ้ ามีอธัยาศยัไมตรีท่ีดีต่อนกัท่องเท่ียว Sig = 0.004 โดยมี
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ค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้ มากกว่า 40,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.46 รองลงมาเป็น
นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้  25,001 – 40,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.36  นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้ 10,001 – 
25,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.16 และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้นอ้ยกว่า 10,000 บาท   มีค่าเฉล่ีย 3.06 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.83  แสดงการเปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวจ าแนกตามรายได/้เดือนโดยภาพรวม 
 

ตัวแปรตาม รายได้ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 
1.ทศันคติดา้น
การเดินทาง
คมนาคมและส่ิง
อ านวยความ
สะดวก 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

3.33 
3.36 
3.58 
3.96 

0.54 
0.46 
0.51 
0.46 

 5.261 0.000* 

2.ทศันคติดา้น
สถานท่ีท่องเท่ียว 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

3.10 
3.21 
3.28 
2.51 

0.42 
0.44 
0.41 
0.45 

6.947 0.000* 

3.ทศันคติดา้น
คุณภาพสินคา้
และราคา 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

3.15 
3.19 
3.36 
3.45 

0.45 
0.46 
0.47 
0.47 

5.201 0.002* 

4.ทศันคติดา้น
กิจกรรมและส่ิง
ดึงดูดใจในการ
เดินทาง 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

3.12 
3.17 
3.31 
3.50 

3.11 
3.17 
3.31 
3.50 

6.593 0.000* 

 
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05  
 

จากตารางท่ี 4.83 แสดงการเปรียบเทียบระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนักบัทศันคติของ
นกัท่องเท่ียวดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวโดยใช้ LSD  พบว่า รายได้ท่ีต่างกนัมีทศันคติทางดา้นการ

DPU



181 

เดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความสะดวก ทศันคติดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว ทศันคติดา้นคุณภาพ
สินคา้และราคา และทศันคติทศันคติดา้นกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 

จากความแตกต่างท่ีพบสามารถน าเสนอตารางการเปรียบเทียบโดยการใช ้ LSD  ดงั
ตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่4.84  แสดงการเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งทศันคตินกัท่องเท่ียวดา้นการเดินทางคมนาคม และ 
ส่ิงอ านวยความสะดวกกบัรายได ้ 
 

รายได้ ค่าเฉลีย่ 
มากกว่า 
40,001 บาท 

25,001-
40,000 บาท 

10,001 –
25,000 บาท 

น้อยกว่า 
10,000 บาท 

3.96 3.58 3.35 3.32 
มากกวา่ 40,001 บาท 3.96  0.373* 0.603* 0.634* 
25,001-40,000 บาท 3.58   0.229* 0.262* 
10,001 –25,000 บาท 3.35    0.032 
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท  3.32     

      
หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.84 แสดงการเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งทศันคติของนกัท่องเท่ียวทางดา้น

ดา้นการเดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความสะดวกกบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัโดยใช้ LSD พบว่า   
นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 40,001 บาท มีทศันคติท่ีแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้25,001-
40,000 บาท  10,001 –25,000 บาท และนอ้ยกวา่ 10,000 บาท และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้25,001-
40,000 บาท มีทศันคติแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ 10,001 –25,000 บาท และน้อยกว่า 
10,000 บาท  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.85  แสดงการเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งทศันคตินกัท่องเท่ียวดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว 
กบัรายได ้โดยใช ้ LSD 
 

รายได้ ค่าเฉลีย่ 
มากกว่า 
40,001 บาท 

25,001-40,000 
บาท 

10,001 –
25,000 บาท 

น้อยกว่า 
10,000 บาท 

3.51 3.28 3.21 3.11 
มากกว่า 40,001 บาท 3.51  0.225* 0.300* 0.401* 
25,001-40,000 บาท 3.28        0.076 0.177* 
10,001 –25,000 บาท 3.21    0.101* 
น้อยกว่า 10,000 บาท  3.11     

        
       หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.85 แสดงการเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งทศันคติของนกัท่องเท่ียวทางดา้น
คุณภาพสินคา้และราคากบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัโดยใช ้LSD พบวา่   นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 
40,001 บาท มีทศันคติท่ีแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้25,001-40,000 บาท นกัท่องเท่ียวท่ีมี
รายได้ 10,001 –25,000 บาท และนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท รองลงมา
นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้25,001-40,000 บาท มีทศันคติแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดน้อ้ยกว่า 
10,000 บาท และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้10,001 –25,000 บาท มีทศันคติแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ี
มีรายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาท  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.86  แสดงการเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งทศันคตินกัท่องเท่ียวดา้นคุณภาพสินคา้และ 
ราคากบัรายได ้ 
 

รายได้ ค่าเฉลีย่ 
มากกว่า 
40,001 บาท 

25,001-
40,000 บาท 

10,001 –
25,000 บาท 

น้อยกว่า 
10,000 บาท 

3.45 3.35 3.19 3.15 
มากกวา่ 40,001 บาท 3.45  0.090 0.251* 0.298* 
25,001-40,000 บาท 3.35   0.161* 0.208* 
10,001 –25,000 บาท 3.19    0.047 
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท  3.15     

         
        หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.86 แสดงการเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งทศันคติของนกัท่องเท่ียวทางดา้น
คุณภาพสินคา้และราคากบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัโดยใช ้LSD พบวา่   นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 
40,001 บาท มีทศันคติท่ีแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้10,001 –25,000 บาท และน้อยกว่า 
10,000 บาท รองลงมานักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ 25,001-40,000 บาท มีทัศนคติแตกต่างจาก
นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้10,001 –25,000 บาท  และนอ้ยกวา่ 10,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 

ตารางที ่4.87  แสดงการเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งทศันคตินกัท่องเท่ียวดา้นกิจกรรมและส่ิงดึงดูด 
  

รายได้ ค่าเฉลีย่ 
มากกว่า 
40,001 บาท 

25,001-
40,000 บาท 

10,001 –
25,000 บาท 

น้อยกว่า 
10,000 บาท 

3.50 3.32 3.18 3.12 
มากกว่า 40,001 บาท 3.50  0.180 0.322* 0.381* 
25,001-40,000 บาท 3.32   0.142* 0.200* 
10,001 –25,000 บาท 3.18    0.588 
น้อยกว่า 10,000บาท  3.12     

 

หมายเหตุ.  มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 

DPU



184 

จากตารางท่ี 4.87  แสดงการเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งทศันคติของนกัท่องเท่ียวทางดา้น
และราคากบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัโดยใช ้LSD พบวา่   นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 40,001 บาท มี
ทศันคติท่ีแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้10,001 –25,000 บาท และน้อยกว่า 10,000 บาท 
รองลงมานกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้25,001-40,000 บาท มีทศันคติแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้
10,001 –25,000 บาท  และนอ้ยกวา่ 10,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
4.2.5  สรุปการทดสอบสมมติฐานการวจิยั  

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจยัไดด้ าเนินการเปรียบเทียบ โดยล าดบัตามสมมติฐาน
การวิจยัท่ีตั้งไวต้ามลกัษณะประชากรศาสตร์ คือ อายุ  การศึกษา อาชีพ และ รายได ้ท่ีแตกต่างกนั 
พบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมี อายุ  การศึกษา อาชีพ และ รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติทางการท่องเท่ียว
ตลาดน ้ าไทรน้อยท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เช่นเดียวกนั ดงัปรากฏใน
ตารางท่ี 4.88 
 
ตารางที ่4.88  สรุปภาพรวมผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยัดา้นทศันคติของท่องเท่ียว 
 

ลกัษณะ 
ส่วนบุคคล 

ทศันคติของนักท่องเทีย่วทีเ่ดินทางมาเทีย่วทีต่ลาดน า้ไทรน้อย 

ทศันคติด้าน
การเดินทาง
คมนาคมและ
ส่ิงอ านวยความ

สะดวก 

ทศันคติด้าน
สถานทีท่่องเทีย่ว 

ทศันคติด้าน
คุณภาพสินค้า
และราคา 

ทศันคติด้าน
กจิกรรมและส่ิง
ดึงดูดใจในการ

เดินทาง 

เพศ X X X X 
อายุ X √ √ √ 
สถานภาพ √ √ X X 
การศึกษา √ √ X X 
อาชีพ √ √ √ √ 
รายได้ √ √ √ √ 

 
หมายเหตุ.  เคร่ืองหมาย  √  = แตกต่างกนั  เคร่ืองหมาย X  = ไม่แตกต่างกนั  
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4.3  การวจัิยเชิงคุณภาพ  
จากการท่ีได้ท าการสัมภาษณ์ประชาคมตลาดน ้ านายประสิท ธ์ิ  บุญเฉยและ 

คณะกรรมการ รวมถึงการสังเกตแบบมีส่วนร่วมดีรับขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
       4.3.1.ขอ้มูลทัว่ไปของตลาดน ้าไทรนอ้ย 

สถานท่ีตั้ง เดิมของตลาดน ้ าไทรน้อยอยู่บริเวณอ าเภอไทรนอ้ยหนา้เทศบาลต าบลไทร
นอ้ย ปี  2545 – 2548  ประมาณปีเศษ ต่อมามีปัญหาเร่ืองสถานท่ีจอดรถของนกัท่องเท่ียวไม่สะดวก
และสถานท่ีจดัจ าหน่ายสินคา้คบัแคบ ค่าใชจ่้ายสูงเพราะตอ้นเช่าเตน็ทข์ายของ และในปลายปี 2548 
พอ่คา้แม่คา้จึงไดต้กลงยา้ยมาอยูท่ี่วดัไทรใหญ่บริเวณริมคลองพระพิมลราชา จนถึงปัจจุบนั เพราะมี
สถานท่ีกวา้งขวางและไดท้ าบุญไหวพ้ระสะดวกสบาย 

การเร่ิมก่อตั้งในการจดัตั้งตลาดน ้ าไทรนอ้ยภาคราชการมีท่านนายอ าเภอสุรพล วานิช
เสนี แกนน าภาคประชาชนมีก านนัสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธ์ิ,นายฉลสวย ขนัจ านง,นายประสิทธ์ิ บุญเฉย  
 4.3.2 เหตุผลของการจดัตั้งตลาดน ้า  

เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา ท าสวน ท าไร่ ไม่พอเล้ียงชีพ
เท่าท่ีควรจึงไดร่้วมกนัจดัตั้งเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เสริมอีกทั้ง ประชาชนส่วนหน่ึงได้รับการ
ส่งเสริมจากส่วนราชการให้มีการฝึกอาชีพต่างๆแต่ไม่มีตลาดรองรับผลิตภณัฑ์ท่ีท าข้ึนและปัญหา
การละทิ้งอาชีพเกษตรกร เพื่อไปท างานรับจ้างรายว ันเพื่อให้ครอบครัวอยู่ได้ ปัญหาด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม แม่น ้ าล าคลองเน่าเสีย ไม่สามารถสัญจรไปมาได ้ดว้ยเหตุดงักล่าว จึงเกิดความคิดท่ีจะ
พฒันาคุณภาพชีวติใหเ้กิดกบัประชาชนชาวไทรนอ้ย จึงไดร่้วมกบัส่วนราชการและผูน้ าองคก์รส่วน
ท้องถ่ิน ก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยมีนายอ าเภอไทรน้อยให้ความส าคัญจึงเกิด
โครงการตลาดน ้ าไทรน้อยข้ึน เพื่อให้เป็นแหล่งน าผลผลิตจากลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บา้น กลุ่มเกษตร 
ของประชาชนชาวอ าเภอไทรนอ้ยใหมี้รายไดเ้พิ่มข้ึน 
      4.3.3 วตัถุประสงคข์องโครงการ 

1. เพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจนของเกษตรกรชาวไทรนอ้ย 
2. เพื่ออนุรักษแ์ม่น ้าล าคลอง คลองสวย น ้าใส 
3. เพื่อส่งเสริมใหก้ลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บา้น ฯลฯ น าผลผลิตมาท่ีผลิตไดม้า

จ าหน่าย เป็นการส่งเสริมการกระจายรายได ้
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4. เพื่อพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์วถีิชีวติไทย สวนเกษตร 
5. เพื่อเป็นการสร้างคุณภาพชีวติ และ เสริมรายไดใ้หแ้ก่ประชาชน 
6. เพื่อเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของ อ าเภอไทรนอ้ย 
7. เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดรั้บสินคา้ท่ีสด สะอาด โดยตรงจากผูผ้ลิตในราคาท่ีถูกกวา่การซ้ือ

ผา่นคนกลาง 
8. เพื่อส่งเสริมการปลูกจิตส านึกรักบา้นเกิด 
9. เพื่อส่งเสริมใหบุ้คคลทัว่ไปเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
10.  เพื่อส่งเสริมการรักและสามคัคีของชาวไทรนอ้ย 
11.  เพื่อเป็นการจูงใจใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้วดั ท าบุญ สนทนาธรรม  
การสนบัสนุน เดิมตลาดน ้ าไทรนอ้ยไดรั้บงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั

นนทบุรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุกต าบลในอ าเภอไทรนอ้ย ในการก่อสร้างแพจ าหน่ายสินคา้ใน
ล าคลองพระพิมลราชาและจดัร้านจ าหน่ายสินคา้ริมคลองหนา้วดัไทรใหญ่ 
      4.3.4 เป้าหมายของโครงการ  

1. เป็นตลาดกลางจ าหน่ายสินคา้ของเกษตรกร 
2. เป็นแหล่งอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
3. เป็นแหล่งแกไ้ขปัญหาความยากจนของชาวไทรนอ้ย 
4. เป็นแหล่งรวมการพฒันาและสนบัสนุนของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
5. เป็นศูนยร์วมใจประชาชนชาวอ าเภอไทรนอ้ย 
6. เป็นศูนยพ์กัผอ่นหยอ่นใจ ซ้ือสินคา้ราคาประหยดั และมีคุณภาพดี  

ปลอดภยัจากสารพิษตกคา้งใหน้กัท่องเท่ียวจากท่ีต่างๆทั้งในและต่างประเทศ 
ดา้นการบริหารจดัการ 

การบริหารจดัการเป็นรูปแบบการบริการเป็นคณะกรรมการโดยใชช่ื้อวา่คณะกรรมการ
ประชาคมตลาดน ้าไทรนอ้ยมีคณะกรรมการดงัน้ี 

ประธานคณะกรรมการ  1  คน 
รองประธาน    2  คน 
เลขาประชาคมฯ  1 คน 
เหรัญญิก   1 คน 
ผูช่้วยเหรัญญิก  2 คน 

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
 

DPU



187 

ฝ่ายการตลาดและทะเบียน  
ฝ่ายจดัเก็บ 
ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
ฝ่ายสาธารณสุขส่ิงแวดลอ้ม 
ฝ่ายการจราจร และสถานท่ี 
รวมทั้งหมด 25 คน โดยมีนายอ าเภอ ประธานท่ีปรึกษา นายก อบต.  นายกเทศบาล สจ.

ในเขตอ าเภอไทรนอ้ยเป็นท่ีปรึกษา 
     4.3.5 กฎระเบียบปฏิบติั 

1. พอ่คา้แม่คา้จะตอ้งมีการลงทะเบียนสมาชิกก่อนการขาย 
2. ตลาดน ้ าเปิดให้บริการทุกวนัเสาร์- อาทิตย ์และ วนัหยุดนกัขตัฤกษต์ั้งแต่  08.00 -

16.00น. 
3. พอ่คา้แม่คา้จะตอ้งมาเปิดร้านก่อน  08.00 น. ทุกคร้ัง 
4. พ่อคา้แม่คา้ท่ีน าสินคา้มาจ าหน่ายแบ่งเป็น ล็อค ๆ ละ 1.50 เมตร ค่าบ ารุง 20 บาท / 

วนั (เป็นรายไดเ้พื่อน ามาจ่ายค่าน ้าค่าไฟส่วนกลางและ อพ.ปร.รักษาความปลอดภยั และการจราจร) 
5. พ่อคา้แม่คา้ตอ้งมาขายสินคา้ทุกคร้ังหากมีการหยุดตอ้งแจง้ล่วงหนา้ หากขาดไม่มา

ขาย จะมีการเตือน เกิน 3 คร้ังใหอ้อกจากการขาย 
6. พ่อคา้แม่คา้ตอ้งสุภาพกบันักท่องเท่ียวห้ามทะเลาะกบันักท่องเท่ียว และไม่พูดจา

หยาบคาย หากพบเจอ จะมีการตกัเตือนในคร้ังแรก และหากผดิซ ้ าจะไล่ออกจากสมาชิก 
7. การรับพอ่คา้แม่คา้ สินคา้ท่ีจะนาจ าหน่ายตอ้งซ ้ ากนัไดไ้ม่เกิน 3 ร้านคา้เท่านั้น 
8. มีการก าหนดสีเส้ือให้พ่อคา้แม่คา้ใส่เป็นไปตามวนั เช่น วนัเสาร์ สีฟ้า วนัอาทิตย ์สี

ชมพ ูเป็นตน้ 
     4.3.6 แผนด าเนินการพฒันาตลาดน ้าไทรนอ้ย 

1. การพฒันาส่ิงแวดลอ้มในคลองพระพิมลราชา ใหส้ะอาดไม่มีผกัชวาในล าคลอง 
2. จดัใหมี้การท่องเท่ียวแบบวถีิชีวติในทอ้งถ่ินคือจดัรถกระแทะน าเท่ียวสวนเกษตรไม้

ดอกไมป้ระดบั พาไหวพ้ระในพื้นท่ีอ าเภอไทรนอ้ย 
3. จดัท าสะพานแขวนเพื่อประโยชน์ใหป้ระชาชนไดไ้หวศ้าลเจา้และเป็นสะพานแขวน

เชิงท่องเท่ียวดูวถีิชีวติในล าคลองพระพิมลราชา เป็นสะพานแขวนแห่งแรกใน จ. นนทบุรี 
4. จดัใหมี้การจ าหน่ายสินคา้ทางเรือ 
5. ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมแก่นักเรียนใน อ าเภอไทรน้อยโดยจดัให้มีเวทีการแสดง

กิจกรรมของนกัท่องเท่ียว 
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6. การปรับปรุงสถานท่ี เช่น การสร้างโครงหลงัคาใหม่ เน่ืองจากเดิมเป็นเตน็ทผ์า้ใบ 
7. จดัใหมี้แพริมน ้าท่ีเพิ่มมากข้ึน เพื่อเป็นสถานท่ีนัง่พกัผอ่นหยอ่นใจของนกัท่องเท่ียว 
8. การส่งเสริมและสนบัสนุนการปลูกผกัออแกนิค ผกัปลอดสารพิษ และพฒันาไปสู่

การเป็นศูนยจ์  าหน่ายผกัออแกนิกระดบัประเทศ 
9. การจดัท าแผน่ป้ายต่างๆ เพื่อเป็นการบอกเล่าเร่ืองราวในอดีต จนถึงปัจจุบนั 

 
 DPU



 
 

บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาวจิยั เร่ือง “ การพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรนอ้ยโดยชุมชนมีส่วนร่วม

ซ่ึงเป็นการวจิยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยมีวตัถุประสงคข์องการวจิยั 3 ขอ้ 
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ท่ีมีต่อการท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรน้อย  

อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบุรี 
2. เพื่อศึกษาทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน ้าไทรนอ้ย 
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาตลาดน ้าไทรนอ้ยเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ มี 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  กลุ่มพ่อคา้ แม่คา้และผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งกบัตลาดน ้ าไทรนอ้ย จ านวน  50 คน  และ กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีตลาดน ้ า
ไทรนอ้ย อ. ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี จ านวน 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม 2 ชุด และแบบสัมภาษณ์ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 

แบบสอบถามชุดท่ี 1. การมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นแบบสอบถามปลายปิดแบ่งเป็น 2  
ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี1 ค าถามท่ีเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ระยะเวลาพ านัก เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา และ รายไดต่้อเดือน โดยมีลกัษณะค าถามแบบส ารวจ 6  ขอ้ค าถาม 

ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการการมีส่วนร่วมในการ
รับทราบ/ศึกษาปัญหา ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน/ปฏิบติังาน และดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล จ านวน 24 ขอ้ค าถาม 

แบบสอบถามชุดท่ี 2. ทศันคติของนกัท่องเท่ียว เป็นแบบสอบถามปลายปิด 3  ส่วนดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ค าถามท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา อาชีพ และ รายไดต่้อเดือน โดยมีลกัษณะค าถามแบบส ารวจ 6 ขอ้ค าถาม 
ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูล เดินทางของนักท่องเท่ียว ด้านการเดินทางมา ด้าน

วตัถุประสงค ์แหล่งท่ีมาของขอ้มูล และปัจจยัท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทางกลบัมา โดยมีลกัษณะค าถาม
แบบส ารวจ 4 ขอ้ค าถาม 
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ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัทศันคติของนกัท่องเท่ียวต่อตลาดน ้ าไทรนอ้ย  ทศันคติดา้นการ
เดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความสะดวก ทศันคติดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว ทศันคติดา้นคุณภาพ
สินคา้และราคา  ทศันคติดา้นกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทาง จ านวน 20 ขอ้ค าถาม 

แบบสัมภาษณ์  จะเป็นการสัมภาษณ์ประธานประชาคนตลาดน ้ าไทรน้อย กรรมการ 
พอ่คา้แม่คา้ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและศึกษาแนวทางการพฒันาตลาด
น ้าไทรนอ้ยอยา่งย ัง่ยนื  

การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ระยะเวลาพ านัก  เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดต่้อเดือน โดยใชส้ถิติเชิง พรรณนา ( Descriptive Statistic) แสดงจ านวนและร้อยละ ดา้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลการมีส่วนร่วมของชุมชน และ ทศันคติของนกัท่องเท่ียวต่อตลาดน ้ าไทรนอ้ย โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และดา้นทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติทดสอบ T-test ในเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และ ทศันคติของนกัท่องเท่ียวต่อตลาดน ้ าไทรน้อย  จ  าแนกตามเพศ และใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว One - Way ANOVA ใช้เปรียบเทียบค่าเฉล่ียการมีส่วนร่วมของชุมชน 
และ ทศันคติของนกัท่องเท่ียวต่อตลาดน ้ าไทรน้อย โดยจ าแนกเป็นตวัแปรอิสระท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม
ตามอายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ส าหรับการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนเม่ือพบความแตกต่างจะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ LSD โดย
ก าหนดการทดสอบนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  
5.1  สรุปผลการวจัิย  
       5.1.1  การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพฒันาตลาดน ้าไทรนอ้ยอยา่งย ัง่ยนื 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของพ่อค้าแม่ค้าและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องกับตลาดน ้ าไทรน้อย 
จ าแนกตาม ระยะเวลาพ านกั  เพศ อายุ สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  และรายไดต้่อเดือน จ านวน 50 
คนแจกแจงจ านวน และค่าร้อยละ ดงัต่อไปน้ี 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของพ่อค้าแม่ค้าและผูมี้ส่วนเก่ียวข้องของกลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน 50 คน พบวา่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 60 
รองลงมาคือเพศชายจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40 มีคนท่ีพ  านกัอาศยัอยู่ท่ี อ.ไทรน้อย ตั้งแต่
ก าเนิดมีจ านวน  19 คน คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาพกันกัอาศยัมากกวา่ 10 ปีมี จ  านวน16 คน คิด
เป็นร้อยละ 32 พ  านกัอาศยั 6-10ปีมี จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16 และ พ  านกัอาศยั 2-5ปีมี จ  านวน 
7 คน คิดเป็นร้อยละ 14 มีอายุอยู่ในช่วง 35-44 ปีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาอยู่
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ในช่วงอาย ุ45 -54 ปีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32 อยูใ่นช่วงอาย ุ20-24 คน จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ18 ในช่วงอายุ 55 ปีข้ึนไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8 และ ในช่วงอายุ 25-34 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 6 ส่วนใหญ่มีสถานภาพ สมรส จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 66 รองลงมามีสถานภาพโสด
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26  และสถานภาพหยา่ร้าง / ม่าย จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8  มี
ระดบัการศึกษานอ้ยกวา่ระดบัปริญญาตรี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมามีศึกษาระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 44 และการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4 ส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001 – 25,000 บาท จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 42 
รองลงมามีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 38 รายได ้25,000 – 40,000 
บาท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14 และ รายได ้40,001 ข้ึนไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 
ตามล าดบั 

2. ขอ้มูลระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัตลาดน ้ าไทร
นอ้ย  อ.ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี  

จากการศึกษาการมีส่วนร่วมในดา้นต่าง ๆ ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการการมีส่วนร่วมใน
การรับทราบ /ศึกษา ปัญหา ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารงาน ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน  /ปฏิบติังาน  และดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล  ในภาพรวมพบว่า 
พ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง มีส่วนร่วมในการพฒันาตลาดน ้ าไทรนอ้ยอย่างย ัง่ยืนอยูใ่นระดบั 
นอ้ย  โดยมีค่าเฉล่ีย 2.35 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ พ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งการมี
ส่วนร่วมในการรับทราบศึกษาปัญหา มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย  2.58 รองลงมาคือการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการปฏิบติังานโดยมีค่าเฉล่ีย  2.43  การมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารงาน โดยมี
ค่าเฉล่ีย 2.30 และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล โดยมีค่าเฉล่ีย 2.07 และเม่ือจ าแนก
ตามรายดา้นของทั้ง 4 ดา้นพบวา่ 

การมีส่วนร่วมในการรับทราบ/ศึกษาปัญหา พบวา่ พ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใน
การรับทราบปัญหาและศึกษาปัญหาในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย โดยมีค่าเฉล่ีย  2.58  เม่ือพิจารณา
ในแต่ละด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในด้านปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรทาง
ธรรมชาติของชุมชนมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 2.74 อยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมาเป็นการมีส่วน
ร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทางการท่องเท่ียว โดยมีค่าเฉล่ีย 2.62 อยูใ่นระดบั 
ปานกลาง การมีส่วนร่วมในการเขา้ประชุมปรึกษาหารือเร่ืองปัญหาในตลาดน ้ า และการมีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการก าจดัขยะส่ิงปฏิกูล โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากนัเฉล่ีย 2.56 
อยูใ่นระดบันอ้ย และการมีส่วนร่วมในการคน้หาสาเหตุของปัญหาในชุมชนโดยมีค่าเฉล่ีย 2.46  อยู่
ในระดบันอ้ย ตามล าดบั 
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การมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารงาน พบวา่ ในภาพรวมของการมีส่วนร่วมในดา้น
การวางแผนด าเนินการมีระดบัการมีส่วนร่วมน้อย  โดยมีค่าเฉล่ีย 2.08 เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น
พบว่าพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเด่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการจดัตั้งคณะกรรมการประชาคมตลาดน ้ า
ไทรนอ้ยมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 2.34  รองลงมา มีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารงานตลาดน ้ า  
โดยมีค่าเฉล่ีย  2.24  มีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมกลุ่มสมาชิก/การคดัเลือกสมาชิก โดยมีค่าเฉล่ีย 2.10 
และการมีส่วนร่วมในการร่างนโยบายการบริการงานตลาดน ้ าไทรน้อยและการมีส่วนร่วมในการ
ออกกฎระเบียบปฏิบติัของตลาดน ้า ไทรนอ้ย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากนัท่ี 1.86  ตามล าดบั 

การมีส่วนร่วมในดา้นการด าเนินการ/ ปฏิบติังาน พบวา่ ในภาพรวมของการมีส่วนร่วม
ในดา้นการด าเนินการ/ ปฏิบติังานในภาพรวมมีระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ย โดยมีค่าเฉล่ีย 2.37  เม่ือ
พิจารณาในแต่ละด้านพบว่าพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการให้การสนบัสนุน
ดา้นเงินทุน หรืออุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรมดา้นการท่องเท่ียวในชุมชนมากท่ีสุด ซ่ึงอยูใ่นระดบั
ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.10  รองลงมามีส่วนร่วมในพฒันาระบบสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า 
ระบบสัญญาณโทรศพัทซ่ึ์งอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 2.84 และมีส่วนร่วมในการคดัเลือก 
พอ่คา้แม่คา้เขา้มาสินคา้นอ้ยท่ีสุดซ่ึงอยูใ่นระดบันอ้ย โดยมีค่าเฉล่ีย 1.94 ตามล าดบั 

การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล พบวา่ ในภาพรวมของการมีส่วนร่วมใน
ดา้นการติดตามและประเมินผล ในภาพรวมมีระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ย โดยมีค่าเฉล่ีย 2.07          
เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ พ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนในการจดัให้มีการตั้งตูรั้บ
ฟังความคิดเห็นและรวบรวมขอ้มูลสมาชิกชุมชนในเร่ืองต่างๆมีระดบัการมีส่วนร่วมน้อย โดยมี
ค่าเฉล่ีย 2.22 และมีส่วนร่วมในการจดัท าแบบประเมินตรวจสอบและติดตามสรุปผลกระทบ
ทางดา้นการใหบ้ริการตลาดน ้า โดยมีค่าเฉล่ีย 1.92 ตามล าดบั 

3. เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของพ่อค้าแม่ค้าและผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับการ
พฒันาการ   ท่องเท่ียวตลาดน ้าไทรนอ้ยอยา่งย ัง่ยนืโดย จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตลาดน ้ า
ไทรนอ้ย อ. ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี จ าแนกตามระยะเวลาพ านกั 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับทราบ/ศึกษาปัญหา ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วน
ร่วมของชุมชนตลาดน ้าไทรนอ้ย อ. ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี โดยรวมจ าแนกตามระยะเวลาพ านกัพบวา่ 
พ่อคา้แม่คา้ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในดา้นการวางแผนบริหารงาน ไม่แตกต่างกนัไปตาม
ระยะเวลาพ านกัอาศยั 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารงาน  ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วม
ของชุมชนตลาดน ้ าไทรน้อย  โดยรวม  จ าแนกตามระยะเวลาพ านกั  พบว่าพ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วน
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เก่ียวขอ้งท่ีมีระยะเวลาพ านกั 6-10 ปี มีส่วนร่วมในการวางแผนแตกต่างจาก พอ่คา้แม่คา้และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งท่ีมีระยะเวลาพ านกั 2-5 ปี 

ดา้นการมีส่วนร่วมในดา้นการด าเนินการ/ ปฏิบติังาน ผลการเปรียบเทียบระดบัการมี
ส่วนร่วมของชุมชนตลาดน ้าไทรนอ้ย โดยรวม จ าแนกตามระยะเวลาพ านกั พบวา่ พ่อคา้แม่คา้และผู ้
มีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีระยะเวลาพ านกั 6-10 ปี มีส่วนร่วมในการด าเนินการแตกต่างจาก พ่อคา้แม่คา้
และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีระยะเวลาพ านกั 2-5 ปี และ พอ่คา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีระยะเวลา
พ านัก 6-10 ปี มีส่วนร่วมในการด าเนินการแตกต่างจาก พ่อค้าแม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวข้องท่ีมี
ระยะเวลาพ านกัตั้งแต่ก าเนิด 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วน
ร่วมของชุมชนตลาดน ้ าไทรนอ้ย  โดยรวม  จ าแนกตามระยะเวลาพ านกั  พบวา่ พ่อคา้แม่คา้ และผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในดา้นการวางแผนบริหารงาน ไม่แตกต่างกนัไปตามระยะเวลาพ านกัอาศยั 

4.  เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตลาดน ้ า
ไทรนอ้ย อ. ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี จ าแนกตามเพศ 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับทราบ/ศึกษาปัญหา ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วน
ร่วมของชุมชนตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี จ าแนกตามเพศโดยรวมพบว่า เพศหญิง
และเพศชาย มีระดบัการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างไปตามเพศ 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารงาน  ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วม
ของชุมชนตลาดน ้ าไทรน้อย  โดยรวม  จ าแนกตามระยะเวลาพ านกั  พบวา่ เพศหญิงและเพศชาย มี
ระดบัการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างไปตามเพศ 

ดา้นการมีส่วนร่วมในดา้นการด าเนินการ/ ปฏิบติังาน  ผลการเปรียบเทียบระดบัการมี
ส่วนร่วมของชุมชนตลาดน ้าไทรนอ้ย โดยรวม จ าแนกตามระยะเวลาพ านกั  พบวา่ เพศหญิงและเพศ
ชาย มีระดบัการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างไปตามเพศ 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วน
ร่วมของชุมชนตลาดน ้าไทรนอ้ย  โดยรวม  จ าแนกตามระยะเวลาพ านกั  พบวา่ เพศหญิงและเพศชาย 
มีระดบัการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างไปตามเพศ 

เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตลาดน ้ า
ไทรนอ้ย อ. ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี จ าแนกตามอาย ุ

ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับทราบ/ศึกษาปัญหา ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วน
ร่วมของชุมชนตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี จ าแนกตามอายุโดยรวม  พบว่า อายุท่ี
ต่างกนัมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้าไทรนอ้ยไม่แตกต่างไปตามอาย ุ
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ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารงาน  ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วม
ของชุมชนตลาดน ้าไทรนอ้ย อ. ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี จ าแนกตามอายุโดยรวม  พบวา่ อายุท่ีต่างกนัมี
ส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้าไทรนอ้ยไม่แตกต่างไปตามอาย ุ

ดา้นการมีส่วนร่วมในดา้นการด าเนินการ/ ปฏิบติังาน  ผลการเปรียบเทียบระดบัการมี
ส่วนร่วมของชุมชนตลาดน ้าไทรนอ้ย อ. ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี จ าแนกตามอายุโดยรวม  พบวา่ อายุท่ี
ต่างกนัมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้าไทรนอ้ยไม่แตกต่างไปตามอาย ุ

ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วน
ร่วมของชุมชนตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี จ าแนกตามอายุโดยรวม  พบว่า อายุท่ี
ต่างกนัมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้าไทรนอ้ยไม่แตกต่างไปตามอาย ุ

เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตลาดน ้ า
ไทรนอ้ย อ. ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี จ าแนกตามสถานภาพ 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับทราบ/ศึกษาปัญหา ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วน
ร่วมของชุมชนตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี จ าแนกตามสถานภาพโดยรวม  พบว่า 
สถานภาพท่ีต่างกันมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรน้อยไม่แตกต่างไปตาม
สถานภาพ 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผน ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชน
ตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี จ าแนกตามสถานภาพโดยรวม  พบว่า สถานภาพท่ี
ต่างกนัมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้าไทรนอ้ยไม่แตกต่างไปตามสถานภาพ 

ดา้นการมีส่วนร่วมในดา้นการด าเนินการ/ ปฏิบติังาน ผลการเปรียบเทียบระดบัการมี
ส่วนร่วมของชุมชนตลาดน ้าไทรนอ้ย อ. ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี จ าแนกตามสถานภาพโดยรวม  พบวา่ 
สถานภาพท่ีต่างกันมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรน้อยไม่แตกต่างไปตาม
สถานภาพ 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วน
ร่วมของชุมชนตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี จ าแนกตามสถานภาพโดยรวม  พบว่า 
สถานภาพท่ีต่างกันมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรน้อยไม่แตกต่างไปตาม
สถานภาพ 

เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตลาดน ้ า
ไทรนอ้ย อ. ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับทราบ/ศึกษาปัญหา ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วน
ร่วมของชุมชนตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี จ าแนกตามระดับการศึกษาโดยรวม  
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พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรนอ้ยไม่แตกต่าง
ไปตามระดบัการศึกษา 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผน ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชน
ตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี จ าแนกตามระดบัการศึกษาโดยรวม  พบว่า ระดับ
การศึกษาท่ีต่างกนัมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรนอ้ยไม่แตกต่างไปตามระดบั
การศึกษา 

ดา้นการมีส่วนร่วมในดา้นการด าเนินการ/ ปฏิบติังาน  ผลการเปรียบเทียบระดบัการมี
ส่วนร่วมของชุมชนตลาดน ้ าไทรนอ้ย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี จ าแนกตามระดบัการศึกษาโดยรวม  
พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรนอ้ยไม่แตกต่าง
ไปตามระดบัการศึกษา 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วน
ร่วมของชุมชนตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี จ าแนกตามระดับการศึกษาโดยรวม  
พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรนอ้ยไม่แตกต่าง
ไปตามระดบัการศึกษา 

เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของพ่อคา้แม่คา้และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตลาดน ้ า
ไทรนอ้ย อ. ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี จ าแนกตามรายได ้

ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับทราบ/ศึกษาปัญหา ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วน
ร่วมของชุมชนตลาดน ้าไทรนอ้ย อ. ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนโดยรวม  พบวา่ 
รายไดท่ี้ต่างกนัมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรนอ้ยไม่แตกต่างไปตามรายไดต่้อ
เดือน 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผน ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชน
ตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนโดยรวม  พบว่า รายได้ท่ี
ต่างกนัมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้าไทรนอ้ยไม่แตกต่างไปตามรายไดต่้อเดือน 

ดา้นการมีส่วนร่วมในดา้นการด าเนินการ/ ปฏิบติังาน ผลการเปรียบเทียบระดบัการมี
ส่วนร่วมของชุมชนตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนโดยรวม  
พบว่า รายไดท่ี้ต่างกนัมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรน้อยไม่แตกต่างไปตาม
รายไดต่้อเดือน 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วน
ร่วมของชุมชนตลาดน ้าไทรนอ้ย อ. ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนโดยรวม  พบวา่ 
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รายไดท่ี้ต่างกนัมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรนอ้ยไม่แตกต่างไปตามรายไดต่้อ
เดือน 

5.1.2 ทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวต่อตลาดน ้าไทรนอ้ย อ. ไทรนอ้ย จ.นนทบุรี 
1.  ขอ้มูลส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรน้อย อ.ไทร

น้อย  จ. นนทบุรี จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
จ านวน 400 คนแจกแจงจ านวน และค่าร้อยละ ดงัต่อไปน้ี 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ประชากรส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ56 รองลงมาคือเพศชายจ านวน 176 คน คิดเป็น
ร้อยละ44  ส่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นช่วง 35-44 ปีจ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาอยูใ่นช่วง
อายุ 45 -54 ปีจ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24 อยูใ่นช่วงอายุ 25 – 34ปี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อย
ละ18 ในช่วงอายุ 55 ปีข้ึนไป จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13 และ ในช่วงอายุ 20 -24  ปี คิดเป็น
ร้อยละ 12.5 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 รองลงมามีสถานภาพ
โสดจ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 และสถานภาพหยา่ร้าง / หมา้ย จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.5 มีระดบัการศึกษานอ้ยกวา่ระดบัปริญญาตรี จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8  รองลงมา
มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 และการศึกษาระดบัสูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ส่วนใหญ่มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 148 
คน คิดเป็นร้อยละ 37  รองลงมามีอาชีพขา้ราชการ /รัฐวิสาหกิจ 72 คน คิดเป็นร้อยละ  18 มีอาชีพ
แม่บา้น จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8  ประกอบธุรกิจส่วนตวัจ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.8  นกัเรียน  /นกัศึกษาจ านวน  48 คน คิดเป็นร้อยละ12 และวา่งงาน/เกษียณอายุ   18 คน คิดเป็น
ร้อยละ4.5 ส่วนใหญ่มีรายได ้10,001 – 25,000 บาท จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8รองลงมามี
รายไดน้้อยกวา่ 10,000 บาท จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 รายได ้25,000 – 40,000 บาท 
จ านวน  68  คน คิดเป็นร้อยละ 17 และ รายได ้40,001 ข้ึนไป จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 

2.  ขอ้มูลการเดินทางของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรนอ้ย อ.ไทร
นอ้ย จ.นนทบุรี พบวา่นกัท่องเท่ียวนอ้ย ส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นครอบครัว จ านวน 205 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.2 รองลงมาเดินทางมาคนเดียว จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5  เดินทางมากบัเพื่อน 
จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 และ มากบัคนรู้ใจหรือแฟน จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเดินทางมากซ้ืออาหาร ผกัผลไม ้และ ขนม มากท่ีสุด จ านวน 384 คิดเป็นร้อย
ละ 96  รองลงมามีวตัถุประสงคเ์พื่อมาสักการะหลวงพอ่ทองค า จ  านวน 331 คน คิดเป็นร้อยละ 82.8  
วตัถุประสงคเ์พื่อรับประทานอาหารในแพ จ านวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 76.5 วตัถุประสงคใ์นการ
ท าบุญ ปล่อยนกปล่อยปลา จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 71วตัถุประสงค์เพื่อการซ้ือสินค้า
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ทางการเกษตร จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร จ านวน 
63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 และ วตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ชุมชน 
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และนกัท่องเท่ียว ส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลมาจากเพื่อนจ านวน 271 
คน คิดเป็นร้อยละ 67.8 รองลงมาคือญาติ / พ่อแม่แนะน ามา จ านวน 223 คิดเป็นร้อยละ 55.8 ทราบ
ขอ้มูลมาจากทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8  ทราบขอ้มูลจาก ส่ือมวลชน/ทีวี/
หนงัสือพิมพ ์จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14 และจากตวัแทนการท่องเท่ียว/บริษทัทวัร์ จ  านวน 28 
คน คิดเป็นร้อยละ 7 ปัจจยัท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีตลาดน ้ าไทรนอ้ย จ านวน  400 
คน นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเดินทางมาเท่ียวอีกเพราะไดม้าซ้ืออาหารการกิน จ านวน 332 คน คิด
เป็นร้อยละ 83 รองลงมาเดินทางมาอีกเพราะไดม้าท าบุญท่ีวดัไทรใหญ่ จ านวน 313 คน เดินทางมา
อีกเพราะความสะดวกสบายในการเดินทาง จ านวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 75 เดินทางมาอีกเพราะ
ความสวยงามของตลาดน ้ าจ  านวน 195 คนคิดเป็นร้อยละ 48.8 เดินทางมาอีกเพราะอธัยาศยัไมตรี
พอ่คา้แม่คา้ จ  านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44 เดินทางมาอีกเพราะราคาประหยดั/คุม้ค่า จ  านวน 122 
คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 เดินทางมาอีกเพราะกิจกรรมการท่องเท่ียว จ านวน 81 คนคิดเป็นร้อยละ 
20.3 และเดินทางมาอีกเพราะความเป็นเอกลกัษณ์ของสถานทีจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 

3.  ข้อมูลการแสดงทัศนคติของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน ้ าไทรน้อย อ.ไทรน้อย  
จ.นนทบุรี จากการศึกษาทศันคติของนกัท่องเท่ียวทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่  ทศันคติต่อการเดินทางคมนาคม
และส่ิงอ านวยความสะดวก ทศันคติต่อสถานท่ีท่องเท่ียว ทศันคติต่อคุณภาพสินคา้และราคา  และ 
ทศันคติต่อกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทาง โดยรวมทั้ง 4 ดา้นพบวา่ นกัท่องเท่ียวมีทศันคติ
ต่อตลาดน ้ าไทรน้อยในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.26 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
นกัท่องเท่ียวมีทศันคติต่อการเดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความสะดวก มากท่ีสุด อยู่ในระดบัดี  
โดยมีค่าเฉล่ีย 3.43 รองลงมามีทศันคติต่อสถานท่ีท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.25  
ทศันคติต่อกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทางอยูร่ะดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย  3.21 และ 

ทศันคติต่อคุณภาพสินคา้และราคาอยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยมีค่าเฉล่ีย  3.16และเม่ือจ าแนกตาม
รายดา้นของทั้ง 4 ดา้น พบวา่  

ทศันคติต่อการเดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความสะดวก โดยรวมพบวา่นกัท่องเท่ียว
มีทศันคติอยูใ่นระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.43 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่านกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่มีทศันคติต่อความสะดวกในการเดินทางมาตลาดน ้ าไทรนอ้ยอยูใ่นระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ีย 3.53  
รองลงมามีทศันคติต่อสถานท่ีจอดรถอยูใ่นระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ีย 3.43 มีทศันคติทางต่อส่ิงอ านวย
ความสะดวก และป้านบอกทาง อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.38 และ 3.36 ตามล าดบั 
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ทศันคติต่อสถานท่ีท่องเท่ียว   โดยรวม  พบว่านกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียรวม 3.25 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักท่องเท่ียวแสดง
ทศันคติต่อการจัดสถานท่ีวางขายสวยงามน่าเดินเท่ียว และทศันคติต่อขนาดของแพริม น ้ า 
เหมาะสมกบัการรองรับนกัท่องเท่ียวในระดบัปานกลางเท่ากนั โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.32 รองลงมาเป็น
ทศันคติต่อความน่าสนใจของตลาดน ้ าไทรนอ้ยอยูใ่นระดบัปานกลางโดยมีค่าเฉล่ีย 3.28  ทศันคติ
ต่อสินค้าท่ีน ามาจ าหน่ายมีความโดเด่น เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.23 ทศันคติต่อทศันียภาพและการตกแต่งสถานท่ีม่ีความสวยงามอยู่ในระดบัปานกลาง 
โดยมีค่าเฉล่ีย 3.18 และทศันคติต่อบรรยากาศและความร่มร่ืนของสถานท่ี  ท าให้เกิดความ
เพลิดเพลินอยูใ่นระดบัปานกลางโดยมีค่าเฉล่ีย 3.17 ตามล าดบั 

ทศันคติต่อคุณภาพสินคา้และราคา    พบวา่นกัท่องเท่ียวมีทศันคติต่อคุณภาพสินคา้และ
ราคาอยูใ่นระดบัปานกลางโดยมีค่าเฉล่ียรวม 3.16 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่
แสดงทศันคติต่อราคาสินคา้และบริการเหมาะสมกบัคุณภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 
3.19  รองลงมาทศันคติต่อสินคา้ท่ีแตกต่างจากตลาดน ้าแห่งอ่ืน และอาหารรสชาตอร่อย สด สะอาด 
ราคายติุธรรม อยูใ่นระดบัปานกลางโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากนัท่ี 3.17 ทศันคติต่อการมีสินคา้ให้เลือกเป็น
จ านวนมากอยู่ในระดบัปานกลางโดยมีค่าเฉล่ีย 3.15 และ ทศันคติต่อผกัและผลไมส้ดจากสวนท่ี
ชาวบา้นน ามาจ าหน่ายมีความสดใหม่อยูใ่นระดบัปานกลางโดยมีค่าเฉล่ีย 3.13 ตามล าดบั 

ทศันคติต่อกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทาง พบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
ทศันคติต่อกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจใจการเดินทางมาเท่ียวอยู่ในระดบัปานกลางโดยมีค่าเฉล่ียรวม 
3.21 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีทศันคติต่อกิจกรรมท่ีตลาดน ้ ามีเอกลกัษณ์
เฉพาะท่ีไม่เหมือนตลาดน ้าท่ีอ่ืนในระดบัปานกลางโดยมีค่าเฉล่ีย 3.26 รองลงมามีทศันคติต่อ ความ
หลากหลายของกิจกรรมอยู่ในระดบัปานกลางโดยมีค่าเฉล่ีย 3.23  ทศันคติต่ออธัยาศยัไมตรีของ
พ่อคา้แม่คา้อยูใ่นระดบัปานกลางโดยมีค่าเฉล่ีย 3.19 และทศันคติต่อความน่าสนใจของโปรแกรม
น าเท่ียวอยูใ่นระดบัปานกลางโดยมีค่าเฉล่ีย 3.18 ตามล าดบั 

4. เปรียบเทียบระดบัทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าไทรนอ้ย  
อ. ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  

การเปรียบเทียบระดบัทศันคติของนักท่องเท่ียวท่ีตลาดน ้ าไทรน้อย จ าแนกตามเพศ
ทศันคติต่อการเดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความสะดวก  ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของ
นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี โดยรวม พบว่า 
นกัท่องเท่ียวเพศชาย และเพศหญิงมีทศันคติต่อการเดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความสะดวก  
ไม่แตกต่างกนัไปตามเพศ 
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ทศันคติต่อสถานท่ีท่องเท่ียว  ผลการเปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
เท่ียวท่ีตลาดน ้าไทรนอ้ย อ. ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวเพศชายและเพศหญิง
มีทศันคติต่อสถานท่ีท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนัไปตามเพศ 

ทศันคติต่อคุณภาพสินค้าและราคา ผลการเปรียบเทียบทศันคติของนักท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมาเท่ียวท่ีตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวเพศชาย
และเพศหญิงมีทศันคติต่อคุณภาพสินคา้และราคา ไม่แตกต่างกนัไปตามเพศ 

ทศันคติต่อกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทาง ผลการเปรียบเทียบทศันคติของ
นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี โดยรวม พบว่า 
นกัท่องเท่ียวเพศชายและเพศหญิงมีทศันคติต่อกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทาง ไม่แตกต่าง
กนัไปตามเพศ 

การเปรียบเทียบระดบัทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีตลาดน ้าไทรนอ้ย จ าแนกตามอายุ 
ทศันคติต่อการเดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความสะดวก  ผลการเปรียบเทียบ

ทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี โดยรวม 
พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อการเดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความ
สะดวก  ไม่แตกต่างกนัไปตามอาย ุ

ทศันคติต่อสถานท่ีท่องเท่ียว  ผลการเปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
เท่ียวท่ีตลาดน ้าไทรนอ้ย อ. ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนัมี
ทศันคติต่อสถานท่ีท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนัไปตามอาย ุ

ทศันคติต่อคุณภาพสินค้าและราคา ผลการเปรียบเทียบทศันคติของนักท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมาเท่ียวท่ีตลาดน ้ าไทรนอ้ย อ. ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุท่ี
แตกต่างกนัมีทศันคติต่อคุณภาพสินคา้และราคาไม่แตกต่างกนัไปตามอาย ุ

ทศันคติต่อกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทาง ผลการเปรียบเทียบทศันคติของ
นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี โดยรวม พบว่า 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทาง แตกต่างกนั
ไปตามอาย ุ

เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ นกัท่องเท่ียวมีทศันคติต่อความหลากหลายของกิจกรรม มี
อายรุะหวา่ง 20 – 24 ปี มีทศันคติต่อกิจกรรมส่ิงดึงดูดใจในการเดินทางมากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาย ุ
55 ปีข้ึนไป  ทศันคติต่อกิจกรรมท่ีตลาดน ้ ามีเอกลักษณ์เฉพาะท่ีไม่เหมือนตลาดน ้ าท่ีอ่ืนมีอายุ
ระหวา่ง 20 – 24 ปี มีทศันคติต่อกิจกรรมส่ิงดึงดูดใจในการเดินทางมากกวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 55 
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ปีข้ึนไป ทศันคติต่อพ่อคา้ แม่คา้ในตลาดน ้ ามีอธัยาศยัไมตรีท่ีดีต่อนกัท่องเท่ียว มีนกัท่องเท่ียวท่ีมี
อายรุะหวา่ง 20 – 24 ปี มีทศันคติท่ีแตกต่างมากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาย ุ55 ปีข้ึนไป 

การเปรียบเทียบระดบัทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีตลาดน ้าไทรนอ้ยจ าแนกตาสถานภาพ 
ทศันคติต่อการเดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความสะดวก  ผลการเปรียบเทียบ

ทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี โดยรวม 
พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อการเดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวย
ความสะดวก  ไม่แตกต่างกนัไปตามสถานภาพ 

ทศันคติต่อสถานท่ีท่องเท่ียว  ผลการเปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
เท่ียวท่ีตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี โดยรวม พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพท่ี
แตกต่างกนัมีทศันคติต่อสถานท่ีท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนัไปตามสถานภาพ 

ทศันคติต่อคุณภาพสินค้าและราคา ผลการเปรียบเทียบทศันคติของนักท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมาเท่ียวท่ีตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี โดยรวม พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมี
สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อคุณภาพสินคา้และราคาไม่แตกต่างกนัไปตามสถานภาพ 

ทศันคติต่อกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทาง ผลการเปรียบเทียบทศันคติของ
นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี โดยรวม พบว่า 
นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพท่ีแตกต่างกันมีทศันคติต่อกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทาง 
แตกต่างกนัไปตามสถานภาพ 

การเปรียบเทียบระดบัทศันคติของนักท่องเท่ียวท่ีตลาดน ้ าไทรน้อยจ าแนกตามระดบั
การศึกษา 

ทศันคติต่อการเดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความสะดวก  ผลการเปรียบเทียบ
ทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี โดยรวม 
พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีทศันคติต่อการเดินทางคมนาคมและส่ิง
อ านวยความสะดวกแตกต่างกนัไปตามระดบัการศึกษา 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความสะดวกในการเดินทางมาตลาดน ้าไทรนอ้ยกบั
นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั มีผลกบัการแสดงทศันคติท่ีแตกต่างกนัโดยนกัท่องเท่ียวท่ี
มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีการแสดงระดบัทศันคติมากกว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัสูง
กว่าปริญญาตรี  ทัศนคติต่อสถานท่ีจอดรถมีเพียงพอกับความต้องการ โดยนักท่องเท่ียวท่ีมี
การศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญามีการระดบัทศันคติมากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี  ทศันคติต่อส่ิงอ านวยความสะดวก เช่นเกา้อ้ี มา้นัง่ ห้องน ้ า มีนกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัสูง
กวา่ปริญญาตรี  มีระดบัทศันคติมากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
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ทศันคติต่อสถานท่ีท่องเท่ียว  ผลการเปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
เท่ียวท่ีตลาดน ้ าไทรนอ้ย อ. ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาท่ี
แตกต่างกนัมีทศันคติต่อสถานท่ีท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนัไปตามระดบัการศึกษา 

ทศันคติต่อคุณภาพสินค้าและราคา ผลการเปรียบเทียบทศันคติของนักท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมาเท่ียวท่ีตลาดน ้ าไทรนอ้ย อ. ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบั
การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติดา้นคุณภาพสินคา้และราคาไม่แตกต่างกนัไปตามระดบัการศึกษา 

ทศันคติต่อกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทางผลการเปรียบเทียบทศันคติของ
นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี โดยรวม พบว่า 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทาง 
ไม่แตกต่างกนัไปตามระดบัการศึกษา 

การเปรียบเทียบระดบัทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีตลาดน ้าไทรนอ้ย จ าแนกตามอาชีพ 
ทศันคติต่อการเดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความสะดวก  ผลการเปรียบเทียบ

ทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี โดยรวม 
พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อการเดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความ
สะดวกแตกต่างกนัไปตามอาชีพ 

ทศันคติต่อสถานท่ีท่องเท่ียว  ผลการเปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
เท่ียวท่ีตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่าง
กนัมีทศันคติต่อสถานท่ีท่องเท่ียวแตกต่างกนัไปตามอาชีพ 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นตลาดน ้ าไทรนอ้ยมีความน่าสนใจโดยนกัท่องเท่ียว
ท่ีวา่งงาน/เกษียณอาย ุมีทศันคติมากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั  และนกัท่องเท่ียวท่ีเป็น
แม่บา้นมีทศันคตินอ้ยท่ีสุด ทศันคติต่อสินคา้ท่ีน ามาจ าหน่ายมีความโดเด่น เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน 
มีนกัท่องเท่ียวท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวั มีทศันคติมากกวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีวา่งงาน/เกษียณอายุ และ
นกัท่องเท่ียวท่ีเป็นแม่บา้นมีระดบัทศันคตินอ้ยท่ีสุด ดา้นการจดัสถานท่ีวางขายสวยงามน่าเดินเท่ียว 
มีนักท่องเท่ียวท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวัมีระดับทศันคติมากกว่านักท่องเท่ียวท่ีเป็นแม่บา้นและ
นกัท่องเท่ียวท่ีเป็นขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจมีระดบัทศันคติน้อยท่ีสุด ทศันคติต่อขนาดของแพริมน ้ า 
เหมาะสมกบัการรองรับนกัท่องเท่ียว มีนกัท่องเท่ียวท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวั มีระดบัทศันคติมากวา่
นกัท่องเท่ียวท่ีเป็นแม่บา้น และนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นพนกังานบริษทัและ วา่งงาน/เกษียณอายุมีระดบั
ทศันคติน้อยท่ีสุดดา้นทศันียภาพและการตกแต่งสถานท่ีม่ีความสวยงามนักท่องเท่ียวท่ีประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั มีระดบัทศันคติมากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ี เป็นนกัเรียน/นกัศึกษาและนกัท่องเท่ียวท่ีเป็น
พนกังานบริษทั มีระดบัทศันคติน้อยท่ีสุด  ดา้นบรรยากาศและความร่มร่ืนของสถานท่ี ท าให้เกิด
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ความเพลิดเพลิน  นกัท่องเท่ียวท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวัมีระดบัทศันคติมากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีเป็น
พนกังานบริษทั  

ทศันคติต่อคุณภาพสินค้าและราคา ผลการเปรียบเทียบทศันคติของนักท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมาเท่ียวท่ีตลาดน ้าไทรนอ้ย อ. ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพท่ี
แตกต่างกนัมีทศันคติดา้นคุณภาพสินคา้และราคาแตกต่างกนัไปตามอาชีพ 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านราคาสินค้าและบริการเหมาะสมกับคุณภาพ 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีระดบัทศันคติมากกวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทั  
และนกัท่องเท่ียวท่ีอาชีพขา้ราชการรัฐวิสาหกิจ และ นกัเรียน/นกัศึกษามีระดบัทศันคติน้อยท่ีสุด  
ทศันคติต่อการมีสินคา้ท่ีแตกต่างจากตลาดน ้ าแห่งอ่ืน นกัท่องเท่ียวท่ีมี อาชีพธุรกิจส่วนตวัมีระดบั
ทศันคติมากกวา่  นกัท่องเท่ียวท่ีวา่งงาน/เกษียณอายุ และระดบัทศันคตินอ้ยท่ีสุดเป็นนกัท่องเท่ียวท่ี
อาชีพพนกังานบริษทั ดา้นอาหารรสชาตอร่อย สด สะอาด ราคายุติธรรมนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพ
ธุรกิจส่วนตวัมีระดับทศันคติมากกว่านักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และระดับ
ทศันคตินอ้ยท่ีสุดเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีอาชีพพนกังานบริษทั  ทศันคติต่อผกัและผลไมส้ดจากสวนท่ี
ชาวบา้นน ามาจ าหน่ายมีความสดใหม่ อ่ืน มีนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวัมีระดบัทศันคติ
มากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีเป็นขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ และนอ้ยท่ีสุดเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีอาชีพแม่บา้น 

ทศันคติต่อกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทาง ผลการเปรียบเทียบทศันคติของ
นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี โดยรวม พบว่า 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติดา้นกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทางแตกต่าง
กนัไปตามอาชีพ 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา มีระดบัทศันคติ
มากกวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีวา่งงาน/เกษียณอาย ุและนอ้ยท่ีสุดเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นแม่บา้น ทศันคติต่อ
ความหลากหลายของกิจกรรม เช่น การนัง่รถกระแทะชมสวน, ปล่อยปลา,ข่ีจกัรยาน มีนกัท่องเท่ียว
ท่ีวา่งงาน/เกษียณอายุ มีระดบัทศันคติมากกว่า นกัท่องเท่ียวทีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั และนอ้ยท่ีสุด
เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ ทศันคติต่อกิจกรรมท่ีตลาดน ้ามีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีไม่
เหมือนตลาดน ้ าท่ีอ่ืน มีนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีระดบัทศันคติมากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ี
ว่างงาน/เกษียณอายุ น้อยท่ีสุดเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนกังานบริษทั 
ดา้นพอ่คา้ แม่คา้ในตลาดน ้ามีอธัยาศยัไมตรีท่ีดีต่อนกัท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั 
มีระดบัทศันคติมากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และนอ้ยท่ีสุดเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเป็น
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ  

การเปรียบเทียบระดบัทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีตลาดน ้าไทรนอ้ย จ าแนกตามรายได ้
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ดา้นการเดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความสะดวก  ผลการเปรียบเทียบทศันคติของ
นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี โดยรวม พบว่า 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีทศันคติดา้นการเดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความสะดวก
แตกต่างกนัไปตามรายได ้ 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความสะดวกในการเดินทางมาตลาดน ้ าไทรน้อย 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้25,001 – 40,000 บาท มีระดบัทศันคติมากกว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้
10,001 – 25,000 บาท และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้มากกวา่ 40,000 บาทมีระดบัทศันคตินอ้ยท่ีสุด 
ดา้นป้ายบอกทางมีจ านวนมากและชดัเจน นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้มากกว่า 40,000 บาท มีระดบั
ทศันคติมากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้25,001 – 40,000 บาท และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ 
10,000 บาทมีระดับทศันคติน้อยท่ีสุด  ทศันคติต่อสถานท่ีจอดรถมีเพียงพอกับความต้องการ
นกัท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้มากกวา่ 40,000 บาท มีระดบัทศันคติมากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมี
รายได ้25,001 – 40,000 บาท และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาทมีระดบัทศันคตินอ้ย 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก เช่นเกา้อ้ี มา้นัง่ ห้องน ้ า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้มากกวา่ 40,000 บาท มี
ระดบัทศันคติมากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้ 25,001 – 40,000 บาท และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้
10,001 – 25,000 บาท มีระดบัทศันคตินอ้ยท่ีสุด 

ทศันคติต่อสถานท่ีท่องเท่ียว  ผลการเปรียบเทียบทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
เท่ียวท่ีตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี โดยรวม พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดท่ี้แตกต่าง
กนัมีทศันคติทางดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวแตกต่างกนัไปตามรายได ้

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นสินคา้ท่ีน ามาจ าหน่ายมีความโดเด่นเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะถ่ิน นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้มากกว่า 40,000 บาท มีทศันคติมากกว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้
25,001 – 40,000 บาท และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้10,001 – 25,000 บาท มีระดบัทศันคตินอ้ยท่ีสุด
ดา้นการจดัสถานท่ีวางขายสวยงามน่าเดินเท่ียว นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 40,000 บาท มีระดบั
ทศันคติมากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้นอ้ยกวา่ 10,000 บาท   และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้25,001 – 
40,000 บาท มีระดับทศันคติน้อยท่ีสุด ด้านขนาดของแพริมน ้ า เหมาะสมกับการรองรับ
นกัท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้มากกวา่ 40,000 บาทมีระดบัทศันคติมากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมี
รายได ้นอ้ยกวา่ 10,000 บาท และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้10,001 – 25,000 บาทมีระดบัทศันคตินอ้ย
ท่ีสุด ดา้นทศันียภาพและการตกแต่งสถานท่ีม่ีความสวยงาม นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้มากกวา่ 40,000 
บาท มีระดบัทศันคติมากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได2้5,001 – 40,000 บาท และนกัท่องเท่ียวท่ีมี
รายได ้นอ้ยกวา่ 10,000 บาทมีระดบัทศันคตินอ้ยท่ีสุด   ดา้นบรรยากาศและความร่มร่ืนของสถานท่ี 
ท าให้เกิดความเพลิดเพลิน นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้มากกว่า 40,000 บาทมีระดบัทศันคติมากกว่า 
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นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได2้5,001 – 40,000 บาท และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้นอ้ยกวา่ 10,000 บาท  มี
ระดบัทศันคตินอ้ยท่ีสุด 

ทศันคติต่อคุณภาพสินค้าและราคา ผลการเปรียบเทียบทศันคติของนักท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมาเท่ียวท่ีตลาดน ้าไทรนอ้ย อ. ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดท่ี้
แตกต่างกนัมีทศันคติต่อคุณภาพสินคา้และราคาแตกต่างกนัไปตามรายได ้

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเท่ียวมีทัศนคติทีราคาสินค้าและบริการ
เหมาะสมกบัคุณภาพ นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้25,001 – 40,000 บาท มีระดบัทศันคติมากกว่า
นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้ มากกวา่ 40,000 บาท และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้นอ้ยกวา่ 10,000 บาทมี
ระดบัทศันคติน้อย ทศันคติต่อการมีสินคา้ท่ีแตกต่างจากตลาดน ้ าแห่งอ่ืนนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้
มากกวา่ 40,000 บาท มีระดบัทศันคติมากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได2้5,001 – 40,000 บาท และ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้นอ้ยกวา่ 10,000 บาท มีระดบัทศันคตินอ้ยท่ีสุด  ดา้นมีสินคา้ให้เลือกเป็น
จ านวนมาก นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้มากกวา่ 40,000 บาท มีระดบัทศันคติมากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมี
รายได2้5,001 – 40,000 บาท และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้นอ้ยกวา่ 10,000 บาท มีระดบัทศันคตินอ้ย
ท่ีสุด   ดา้นอาหารรสชาตอร่อย สด สะอาด ราคายุติธรรม นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้ มากกวา่ 40,000 
บาท มีระดบัทศันคติมากกวา่เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได2้5,001 – 40,000 บาท และนกัท่องเท่ียวท่ีมี
รายได ้นอ้ยกว่า 10,000 บาทมีระดบัทศันคตินอ้ยท่ีสุด   ดา้นผกัและผลไมส้ดจากสวนท่ีชาวบา้น
น ามาจ าหน่ายมีความสดใหม่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได2้5,001 – 40,000 บาท มีระดบัทศันคติมากกวา่
นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได1้0,001 – 25,000 บาท และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้นอ้ยกวา่ 10,000 บาท มี
ระดบัทศันคตินอ้ยท่ีสุด 

ทศันคติต่อกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทางผลการเปรียบเทียบทศันคติของ
นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีตลาดน ้ าไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี โดยรวม พบว่า 
นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ท่ีแตกต่างกันมีทศันคติด้านกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทางไม่
แตกต่างกนัไปตามรายได ้

5.1.3  สรุปผลการวจิยัเชิงคุณภาพ  
ผลการวิจัย เชิงคุณภาพท่ีได้จาการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์ มี

องค์ประกอบหลายอย่างด้วยกัน เพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนา ผูว้ิจ ัยได้น ามารวบรวมและ
ประมวลผลโดยการวิเคราะห์ SWOT เพื่อหา จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ์ต่างๆและน ามา
สรุป ดงัต่อไปน้ี 

 
S (Strengths) จุดแขง็หรือจุดเด่น 
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1. ประชากรทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ท าอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชผกั ผลไม ้ไมด้อกและไม้
ประดบั ท าใหมี้สินคา้ทางการเกษตรเป็นจ านวนมาก 

2. สามารถน าสินคา้ทางการเกษตร มาจดัจ าหน่ายในราคาถูกกวา่ท่ีอ่ืนได ้
3. มีสินคา้ทางการเกษตรท่ีมีช่ือเสียง เช่น บอนสีเฉลิมพระเกียรติ มีสวนมะม่วงแม่ลูก

ดกลุงเล็ก สวนกลว้ยไมส่้งออกต่างประเทศกวา่ร้อยไร่ 
4. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคท่ีดีเยีย่ม การไฟฟ้า  ประปา  ถนน 
5. อยูติ่ดกบัวดัไทรใหญ่ซ่ึงมีพระพุทธรูปของหลวงพ่อทองค าท่ีผูค้นให้ความเคารพนบั

ถือและมีช่ือเสียงท าใหมี้ผูค้นเดินทางมาสักการะเป็นจ านวนมาก 
6. พอ่คา้แม่คา้มีอธัยาศยัไมตรีท่ีดี มีความสมคัรสมานสามคัคี 
7. มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจมากมายนอกเหนือจากตลาดน ้ า เช่น วดัคลองขวาง วดั

เสนีวงศ ์ เป็นตน้ 
8. มีกิจกรรมส่งเสริมการศิลปวฒันธรรม มีการจดังานส าคญัทางศาสนาสม ่าเสมอ 
9. สถานท่ีตั้งอยูติ่ดริมน ้าท าใหมี้บรรยากาศร่มร่ืน 
10. สถานท่ีตั้ งสะดวกกวา้งขวางติดถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกทั้งยงัมีเขต

ติดต่อกบัจงัหวดัต่างๆ ไม่วา่จะเป็น กรุงเทพ , อ าเภอบางเลน จ.นครปฐม, อ าเภอบางปลามา้บางปลา
มา้ จ.สุพรรณบุรี, อ าเภอลาดหลุมแกว้ จ.ปทุมธานี 

W (Weakness) จุดอ่อนหรือจุดดอ้ย 
1. การเดินทางค่อนขา้งไกล ไม่มีรถประจ าทางผ่านจะตอ้งใช้รถส่วนตวัหรือรถรับจา้ง

มาแทน 
2. สถานท่ีจอดรถไม่เพียงพอกบัความตอ้งการโดยเฉพาะช่วงวนัท่ีมีการจดัตลาดนดั 
3. มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์นอ้ยท าใหค้นไม่ค่อยรู้จกั 
4. สินคา้ท่ีน ามาจ าหน่ายเป็นสินคา้ทัว่ไปสามารถหาซ้ือไดทุ้กท่ี 
5.ประชากรท้องถ่ินขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

พฒันาการท่องเท่ียว 
6.ไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนทอ้งถ่ินนอ้ย มีคนต่อตา้น 
7. ปัญหาการจดัการแม่น ้าล าคลองไม่สะอาดเกิดการทิ้งขยะ เศษอาหาร และส่ิงปฏิกูลลง

น ้า 
8.ปัญหาทางด้านมลภาวะทางอากาศ และมลภาวะทางเสียงท่ีเกิดจากปัญหาด้าน

การจราจร 
O (Opportunity) โอกาสในการพฒันา 
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1. ส่งเสริมให้เกษตรกร และ กลุ่มแม่บ้าน ได้มีสถานท่ีกระจายสินค้าท่ีผลิตได้มา
จ าหน่ายและไดมี้รายไดเ้สริมเพื่อจุนเจือครอบครัว 

2. เกิดการสร้างงานสร้างรายไดใ้นชุมชน 
3. โอกาสในการสร้างช่ือเสียงใหก้บั อ าเภอไทรนอ้ย 
4. โอกาสในการดึงประชากรทอ้งถ่ิน เช่น ชาวบา้น วดั  โรงเรียน มามีส่วนร่วมในการ

พฒันาการท่องเท่ียวชุมชน เพิ่มมากข้ึน 
5. โอกาสในการอนุรักษก์ารท่องเท่ียวเชิงเกษตร ในแบบวถีิชนบท 
6. เพื่อให้เกิดความรักความสามคัคีในชุมชน เพิ่มมากข้ึน เกิดการรวมกลุ่มท ากิจกรรม

ต่างๆ 
7. โอกาสการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมประเพณีไทยใหค้งอยูม่ากข้ึน 
8. โอกาสในการสร้างช่ือเสียงใหก้บั อ. ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี 
9. โอกาสในการรณรงคใ์หชุ้มชนตระหนกัถึงปัญหาและใหค้วามส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้ม 
10. โอกาสในการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรทางธรรมชาติ 
11. โอกาสในการพฒันาสถานท่ีท่องเท่ียวใหน่้าสนใจและน่าอยูใ่นชุมชนเพิ่มมากข้ึน 
T (Threats) อุปสรรค 
1. มีการแข่งขนักนัสูงเพราะมีตลาดน ้าในบริเวณใกลเ้คียงกนัเป็นจ านวนมาก 
2. ปัญหาเร่ืองค่าครองชีพท่ีสูงท าให้คนต้องท้ิงอาชีพเกษตรกรรมไปท างานอ่ืนท่ีมี

รายไดสู้งกวา่ 
3. ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐท่ีเพียงพอ ถูกจ ากดัด้วยงบประมาณการพฒันาการ

ท่องเท่ียว 
4. ปัญหาทางด้านความคิดและความไม่เข้าใจของพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนท่ีมองแต่

ประโยชนส่์วนตวัมากกวา่ส่วนรวม 
5. ปัญหาเร่ืองนักการเมืองทอ้งถ่ินท่ีตอ้งการแสวงหาผลประโยชน์จาการด าเนินการ    

ตลาดน ้า เช่นนโยบายท่ีเกิดจากการหาเสียง 
6. ปัญหาทางดา้นผลประโยชน์และความขดัแยง้ระหวา่งประชาคมตลาดน ้ากบั 
กรรมการวดัไทรใหญ่ ดว้ยความเห็นไม่เหมือนกนั 
7. ปัญหาทางการเหยยีบย  ่าท าลายพื้นท่ีทางการเกษตรจากการท่องเท่ียว 
8. ปัญหาด้านผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท าให้เกิดการเปล่ียนพื้นท่ีสีเขียวให้เป็น

อสังหาริมทรัพย ์
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9. ปัญหาด้านการน ้ าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้มากเกินไป เกิดความขาดสมดุลทาง
ธรรมชาติ 

 
5.2  อภิปรายผล 

ผลการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยขอน าเสนอการอภิปรายผลจากการศึกษาตาม
วตัถุประสงค์ของการวิจยัท่ีตั้งไว ้เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ท่ีมีต่อการท่องเท่ียว
ตลาดน ้าไทรนอ้ย อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบุรี เพื่อศึกษาทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน ้ าไทรนอ้ย 
และเพื่อส ารวจสถานท่ีท่องเท่ียวและศึกษาแนวทางการพฒันาตลาดน ้ าไทรน้อยเพื่อการท่องเท่ียว
อยา่งย ัง่ยนืซ่ึงสามารถน ามาอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

5.2.1 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท่ีมีต่อการท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรนอ้ย อ.ไทรนอ้ย 
จ.นนทบุรี 

การมีส่วนร่วมของพอ่คา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัตลาดน ้ าไทรนอ้ย ในดา้นต่าง ๆ 
ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับทราบปัญหาและศึกษาปัญหา  ดา้นการมีส่วนร่วมใน
การวางแผนบริหารงาน ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และการมีส่วนร่วมในการประเมิน
และติดตามผล โดยรวมในทั้ง 4 ดา้น พบว่า พ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง มีส่วนร่วมในการ
พฒันาตลาดน ้ าไทรน้อยอย่างย ัง่ยืนอยู่ในระดบั นอ้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พ่อคา้แม่คา้
และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งการมีส่วนร่วมในการรับทราบ ศึก ษาปัญหา มากท่ีสุด รองลงมาคือการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการปฏิบติังาน การมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารงาน และการมีส่วนร่วมใน
การติดตามและประเมินผล และเม่ือจ าแนกตามรายดา้นของทั้ง 4 ดา้นพบวา่ 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการศึกษาและรับทราบปัญหา โดยรวม พบวา่  พ่อคา้แม่คา้และผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งในการรับทราบปัญหามีการมีส่วนร่วมในระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ 
พ่อค้าแม่ค้าและผูมี้ส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในด้านปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมและทัพยากรทาง
ธรรมชาติของชุมชน และดา้นการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทางการ
ท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนดา้นการมีส่วนร่วมในการเขา้ประชุมปรึกษาหารือเร่ืองปัญหา
ในตลาดน ้ า กบัการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการก าจดัขยะส่ิงปฏิกูล 
และการมีส่วนร่วมในการคน้หาสาเหตุของปัญหาในชุมชนอยูใ่นระดบันอ้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

พระมหาทองมา ใบทับทิม(2550) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรอย่างย ัง่ยืน กรณีศึกษา :คลองมหาสวสัด์ิ อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
ผลการวจิยัพบวา่ การมีส่วนร่วมในการรับทราบปัญหาของการพฒันาการท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัปาน
กลาง โดยในดา้นการแสดงงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาจิใน
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ชุมชนอยู่ในระดบัปานกลาง และ ดา้นการร่วมประชุมปรึกษาปัญหาการท่องเท่ียวในชุมชนอยู่ใน
ระดบันอ้ย 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารงานโดยรวมพบวา่การมีส่วนร่วมในดา้นการ
วางแผนด าเนินการมีระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ย เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่พ่อคา้แม่คา้และผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการจดัตั้งคณะกรรมการประชาคมตลาดน ้ าไทรนอ้ยและการมีส่วนร่วม
ในการวางแผนการบริหารงานตลาดน ้ า อยู่ในระดบัปานกลาง การมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมกลุ่ม
สมาชิก/การคดัเลือกสมาชิกกบัการมีส่วนร่วมในการร่างนโยบายการบริการงานตลาดน ้ าไทรนอ้ย
และการมีส่วนร่วมในการออกกฎระเบียบปฏิบัติของตลาดน ้ าไทรน้อย อยู่ในระดับน้อยซ่ึง
สอดคลอ้งกบั อมรรัตน์ ศิริกาญจนวงค์ (2551) วิจยัเร่ืองการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารงานของเทศบาล ต าบล บรบือ อ าเภอ บรบือ จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวิจยัพบว่า
ประชาชนมีระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาลโดยรวมและเป็นรายขั้น2 ขั้น คือ ขั้นการ
ลงทุนและการปฏิบติังาน และขั้นการติดตามและประเมินผล อยูใ่นระดบันอ้ยส่วนรายไดอี้ก2 ขั้น 
คือ ขั้นการคน้หาปัญหาและสาเหตุ และขั้นการวางแผนด าเนินกิจกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานปฏิบติังานโดยรวมพบว่าการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการปฏิบติังานมีระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ย เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่พอ่คา้แม่คา้และผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการให้การสนบัสนุนด้านเงินทุนหรืออุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรม
ดา้นการท่องเท่ียวในชุมชนอยูใ่นระดบัปานกลาง และการมีส่วนร่วมในพฒันาระบบสาธารณูปโภค 
ประปา ไฟฟ้า ระบบสัญญาณโทรศพัท์ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนการมีส่วนร่วมในการคดัเลือก 
พอ่คา้แม่คา้เขา้มาสินคา้อยูใ่นระดบันอ้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อมรรัตน์ ศิริกาญจนวงค์ (2551) วิจยัเร่ือง
การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาล ต าบล บรบือ อ าเภอ บรบือ 
จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวิจยัพบวา่ ประชาชนมีระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาล
โดยรวมและเป็นรายขั้น2 ขั้น คือ ขั้นการลงทุนและการปฏิบติังาน และขั้นการติดตามและ
ประเมินผล อยูใ่นระดบันอ้ย 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินและติตามผลโดยภาพรวม พบว่ามีระดบัการมีส่วน
ร่วมนอ้ย เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ พอ่คา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนในการจดัให้มีการ
ตั้งตูรั้บฟังความคิดเห็นและรวบรวมขอ้มูลสมาชิกชุมชนในเร่ืองต่างๆมีระดบัการมีส่วนร่วมน้อย 
และมีส่วนร่วมในการจัดท าแบบประเมินตรวจสอบและติดตามสรุปผลกระทบทางด้านการ
ให้บริการตลาดน ้ าในระดบัน้อย ซ่ึงสอดคล้องกบั อมรรัตน์ ศิริกาญจนวงค์ (2551) วิจยัเร่ือง
การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลต าบลบรบือ  อ าเภอบรบือ 
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จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบวา่ มีส่วนร่วมขั้นการติดตามและประเมินผลอยูใ่นระดบันอ้ย คือ 
ขั้นการลงทุนและการปฏิบติัหนา้ท่ี และขั้นการติดตามและประเมินผลไม่แตกต่างกนั 

5.2.2 ทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน ้าไทรนอ้ย อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบุรี 
จากการศึกษาทศันคติของนักท่องเท่ียวทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  ทศันคติต่อการเดินทาง

คมนาคมและส่ิงอ านวยความสะดวก ทศันคติต่อสถานท่ีท่องเท่ียว ทศันคติต่อคุณภาพสินคา้และ
ราคา  และทศันคติต่อกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทาง โดยรวมทั้ง 4 ดา้นพบวา่ นกัท่องเท่ียว
มีทศันคติต่อตลาดน ้ าไทรน้อยในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่านกัท่องเท่ียวมี
ทศันคติต่อการเดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความสะดวกอยู่ในระดบัดี  ทศันคติต่อสถานท่ี
ท่องเท่ียว กบัทศันคติต่อกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทาง และทศันคติต่อคุณภาพสินคา้และ
ราคาอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือจ าแนกตามรายดา้นของทั้ง 4 ดา้น พบวา่ 

ทศันคติต่อการเดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความสะดวก โดยรวมพบวา่นกัท่องเท่ียว
มีทศันคติอยู่ในระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีทศันคติต่อความ
สะดวกในการเดินทางมาตลาดน ้าไทรนอ้ยและทศันคติดา้นสถานท่ีจอดรถอยูใ่นอยูใ่นระดบัดี ส่วน
ทศันคติต่อส่ิงอ านวยความสะดวก และป้ายบอกทาง อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงแตกต่างกบังานวิจยั
ของ ไพศาล ชุ่มวงศ ์(2550) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของ นกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียววนอุทยานภู
ช้ีฟ้า อ าเภอเถิง จงัหวดัเชียงราย พบวา่ ระดบัความพึงพอใจในเร่ืองของการเดินทางและคมนาคมใน
ระดับปานกลาง   โดยงานวิจัยน้ี   ได้ระบุว่าสถานท่ี  ท่องเท่ียวแห่งใดมีถนนหนทางท่ีมีความ
สะดวกสบาย มีการประชาสัมพนัธ์ท่ีชดัเจน  จะมี นกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้ไปพกัผอ่นมากยิง่ข้ึน 

ทศัคติต่อสถานท่ีท่องเท่ียว   โดยรวม  พบว่านักท่องเท่ียวมีทศันคติโดยรวมในอยู่ใน
ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่านกัท่องเท่ียวแสดงทศันคติในทุกดา้นอยู่ในระดบั
ปานกลาง ไดแ้ก่ ทศันคติต่อการจดัสถานท่ีวางขายสวยงามน่าเดินเท่ียวทศันคติต่อขนาดของแพ
ริมน ้ าเหมาะสมกับการรองรับนักท่องเท่ียว  ทัศนคติต่อความน่าสนใจของตลาดน ้ าไทรน้อย 
ทศันคติต่อสินคา้ท่ีน ามาจ าหน่ายมีความโดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน ทศันคติต่อทศันียภาพและ
การตกแต่งสถานท่ีม่ีความสวยงาม และทศันคติต่อบรรยากาศและความร่มร่ืนของสถานท่ี  ท าให้เกิด
ความเพลิดเพลินอยูใ่นระดบัปานกลางซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดวงสุดา พิสิฏฐาพิบูลและคณะ
(2550) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ทศันคติของ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการบริการท่องเท่ียวตลาดน ้ า
ดอนหวาย ผลการวิจยัพบวา่ ทศันคติของ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการบริการท่องเท่ียวตลาดน ้ า
ดอนหวายในภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบัทศันคติท่ีเห็นดว้ยต่อการบริการทางดา้นการท่องเท่ียวใน
ด้านต่าง ๆ ของตลาดน ้ าดอนหวาย ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาในแต่ละ รายการแล้วพบว่าธรรมชาติและ
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ทศันียภาพของล าน ้ าในเส้นทางการล่องแพมีความสวยงาม แหล่งท่องเท่ียวท่ี แวะชมมีความ
น่าสนใจ และมีการแนะน่าในเร่ืองสถานท่ีท่องเท่ียว 

ทัศนคติต่อคุณภาพสินค้าและราคาโดยรวม พบว่านักท่องเท่ียวมีทัศนคติในด้าน
คุณภาพสินคา้และราคาอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้านพบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่
แสดงทศันคติต่อทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ทศันคติต่อราคาสินคา้และบริการเหมาะสม
กบัคุณภาพมากท่ีสุด ทศันคติต่อสินคา้ท่ีแตกต่างจากตลาดน ้ าแห่งอ่ืน และทศันคติต่ออาหารรสชา
ตอร่อย สด สะอาด ราคายติุธรรม ทศันคติต่อการมีสินคา้ใหเ้ลือกเป็นจ านวนมาก และทศันคติต่อผกั
และผลไมส้ดจากสวนท่ีชาวบา้นน ามาจ าหน่ายมีความสดใหม่อยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์ (2557) ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อการพฒันาการท่องเท่ียว
ตลาดคลองสวน 100 ปี พบวา่ ความช่ืนชอบของนกัท่องเท่ียว หลงัจากไดม้าเท่ียวตลาดคลองสวน
100 ปี มากท่ีสุดคือบรรยากาศและทศันียภาพ รองลงมาคือความหลากหลายของสินคา้ท่ีน ามา
บริการ ราคาสินคา้ท่ีมีความเหมาะสม ความเป็นมิตรของผูค้น ความสะดวกในการเดินทางและ
ความปลอดภยัตามล าดบั 

ทศันคติต่อกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทาง โดยรวมพบว่านกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่มีทศันคติต่อกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจใจการเดินทางมาเท่ียวอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา
รายดา้นพบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีทศันคติในทุกดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ทศันคติต่อ
กิจกรรมท่ีตลาดน ้ ามีเอกลักษณ์เฉพาะท่ีไม่เหมือนตลาดน ้ าท่ีอ่ืนมากท่ีสุด ทัศนคติต่อความ
หลากหลายของกิจกรรม ทศันคติต่ออธัยาศยัไมตรีของพ่อคา้แม่คา้ และทศันคติต่อความน่าสนใจ
ของโปรแกรมน าเท่ียวอยูใ่นระดบัปานกลางซ่ึงแตกต่างกบังานวิจยัของดิฐพวิไลซ์  อ่อนยิ้ม(2557) 
ดา้นความน่าสนใจของสถานท่ีท่องเท่ียว พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติใน ระดบัดี เม่ือพิจารณาราย
ขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติในระดบัดีมาก ไดแ้ก่ อุทยานเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี มีคุณค่าทาง
วฒันธรรม และ ภายในอุทยานมีจุดท่องเท่ียวต่างๆท่ีน่าสนใจ ตามล าดบั แต่มีความสอดคลอ้งกบั
ทศันคติในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่  การมีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย 

3. แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้าไทรนอ้ย 
ดา้นจุดแข็งหรือจุดเด่น พบว่า ประชากรทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ท าอาชีพเกษตรกรรม พืชผกั 

ผลไม ้ไมด้อกและไมป้ระดบั ท าใหมี้สินคา้ทางการเกษตรเป็นจ านวนมาก สามารถจ าหน่ายในราคา
ถูกกวา่ท่ีอ่ืนไดท้ั้งยงัมีสินคา้ทางการเกษตรท่ีมีช่ือเสียง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
ท่ีดีเยี่ยม เช่นการไฟฟ้า  ประปา  ถนน และสถานท่ีจอดรถกวา้งขวาง ประชากรส่วนใหญ่เป็นคน
พื้นท่ีมีการรู้จกักันหมดท าให้ขอความร่วมมือได้ง่าย สถานท่ีตั้ งอยู่ติดกับวดัไทรใหญ่ซ่ึงเป็นท่ี
ประดิษฐานของหลวงพอ่ทองค าท่ีมีช่ือเสียงผูค้นให้ความเคารพเดินทางมาสักการะเป็นจ านวนมาก 
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นอกจากน้ีพ่อคา้แม่คา้มีอธัยาศยัไมตรีท่ีดี มีความสมคัรสมานสามคัคี อีกทั้งอ าเภอไทรน้อยยงัมีมี
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจมากมายนอกเหนือจากตลาดน ้ า เช่น วดัคลองขวาง วดัเสนีวงศ ์ เป็นตน้ 
ท่ีส าคญัมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการศิลปวฒันธรรม มีการจดังานส าคญัทางศาสนาอยา่งสม ่าเสมอ 
มีสถานท่ีตั้งอยู่ติดริมน ้ าท าให้มีบรรยากาศร่มร่ืน สถานท่ีตั้ งสะดวกกวา้งขวางติดถนนสามารถ
สัญจรไปมาไดส้ะดวกทั้งยงัมีเขตติดต่อกบัจงัหวดัต่างๆ ไม่วา่จะเป็น กรุงเทพ , บางเลน จ.นครปฐม, 
บางปลามา้สุพรรณบุรี, ลาดหลุมแกว้ ปทุมธานี และท่ีส าคญัยงัคงมีความเป็นธรรมชาติท่ีสวยงาม 

แนวทางการแกไ้ขปัญหา ส าหรับกรณีท่ีเป็นจุดแข็ง ส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการคือการอนุรักษ ์
หรือรักษาคุณภาพของสถานท่ี อาหาร กิจกรรม ต่างๆ ใหค้งความเป็นมืออาชีพ มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
สวยงามตลอดเวลา 

ดา้นจุดอ่อนหรือจุดดอ้ย  พบวา่ การเดินทางค่อนขา้งไกลและไม่มีรถประจ าทางผา่น
จะต้องใช้รถส่วนตวัหรือรถรับจ้างมาแทน นอกจากนั้นสถานท่ีจอดรถยงัไม่เพียงพอกับความ
ตอ้งการของนักท่องเท่ียวโดยเฉพาะช่วงวนัท่ีมีการจดัตลาดนัด ทั้งยงัขาดการสนับสนุนท่ีดีจาก
ภาครัฐ ถูกจ ากดัดว้ยงบประมาณการพฒันาการท่องเท่ียว ในดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์มีนอ้ย
นกัท่องเท่ียวไม่ค่อยรู้จกัและสินคา้ท่ีน ามาจ าหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินคา้ท่ีสามารถหาซ้ือไดทุ้กท่ีไม่มี
ความโดดเด่นเท่าท่ีควร ประชากรทอ้งถ่ินขาดความรู้ความเขา้ใจในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
พฒันาการท่องเท่ียว และไม่ค่อยไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนทอ้งถ่ินเท่าท่ีควร แม่น ้ าล าคลอง
ไม่สะอาดเกิดการทิ้งขยะ เศษอาหาร และส่ิงปฏิกูลลงน ้ า ปัญหาทางดา้นมลภาวะทางอากาศ และ
มลภาวะทางเสียง 

แนวทางการแกไ้ขปัญหาและพฒันา พบวา่ทางอ าเภอไทรนอ้ยควรเขา้มามีส่วนร่วมใน
การพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรน้อยมีการ โดยมีการเปิดสัมปทานการเดินรถประจ าทางให้
มาถึงท่ีอ าเภอไทรนอ้ย  มีการเพิ่มสถานท่ีจอดรถเพิ่มข้ึน มีการบริหารจดัการเร่ืองสถานท่ีจอดรถท่ีดี
รวมถึงการจราจรท่ีดี รวมถึงเร่ืองการให้การสนบัสนุนของงบประมาณจากภาครัฐ รวมถึงการหา
สินคา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ของอ าเภอไทรนอ้ย มีการช้ีแจงและใหข้อ้มูลเก่ียวกบั การพฒันาทางดา้นการ
มีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเพิ่มหนา้ท่ีการท างาน ดา้นการวางแผนบริหารงาน และ ดา้นการ
ติดตามและประเมินผล 

ดา้นโอกาสในการพฒันา พบว่า ตลาดน ้ าไทรนอ้ยช่วยส่งเสริมให้เกษตรกร และ กลุ่ม
แม่บา้น ไดมี้สถานท่ีกระจายสินคา้ท่ีผลิตไดม้าจ าหน่ายและไดมี้รายไดเ้สริมเพื่อจุนเจือครอบครัว 
เกิดการสร้างงานสร้างรายไดใ้นชุมชน และเป็นโอกาสท่ีดีในการสร้างช่ือเสียงให้กบั อ าเภอไทร
น้อย เพื่อให้เป็นท่ีรู้จกักบัคนทัว่ไป และเป็นโอกาสให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนก่อให้เกิด
สภาพคล่องทางเศรษฐกิจ โอกาสในการดึงประชากรทอ้งถ่ิน เช่น ชาวบา้น วดั  โรงเรียน มามีส่วน
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ร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวชุมชน เพิ่มมากข้ึน เพื่อเป็นการอนุรักษก์ารท่องเท่ียวเชิงเกษตร ใน
แบบวถีิชนบท ใหเ้กิดความรักความสามคัคีในชุมชน เพิ่มมากข้ึน เกิดการรวมกลุ่มท ากิจกรรมต่างๆ
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่มากข้ึนเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กบั อ. 
ไทรน้อย จ. นนทบุรี มีการรณรงค์ให้ชุมชนตระหนกัถึงปัญหาและให้ความส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้ม 
การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ  และการพฒันาสถานท่ีท่องเท่ียวให้
น่าสนใจและน่าอยูใ่นชุมชนเพิ่มมากข้ึน 

แนวทางการแกไ้ขปัญหาและพฒันา ควรจะมีการส่งเสริมการด าเนินกาดา้นต่างๆอยา่ง
ต่อเน่ือง เช่น การน าสินคา้มาจ าหน่าย  การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วฒันธรรม การดึง
ประชากรทอ้งถ่ิน และทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรนอ้ยจะ
ท าใหก้ารท่องเท่ียวตลาดน ้าไทรนอ้ย พฒันาต่อไปอยา่งย ัง่ยนื 

ดา้นอุปสรรค พบว่า มีการแข่งขนักนัสูงเพราะมีตลาดน ้ าในบริเวณใกลเ้คียงกนัเป็น
จ านวน ปัญหาเร่ืองค่าครองชีพท่ีสูงท าให้คนต้องทิ้งอาชีพเกษตรกรรมไปท างานอ่ืน ขาดการ
สนบัสนุนดา้นงบประมาณในการปรับปรุงและพฒันาการท่องเท่ียว หน่วยงานราชการหรือส่วนงาน
ปกครองทอ้งถ่ินไม่ได้มีบทบาทในการช่วยเหลือ หรือไม่มีส่วนร่วมในการพฒันาเท่าท่ีควร เกิด
อุปสรรคทางดา้นความคิดและความไม่เขา้ใจของพ่อคา้แม่คา้ การมองแต่ประโยชน์ส่วนตวัมากกวา่
ส่วนรวม ปัญหาเร่ืองนกัการเมืองทอ้งถ่ินท่ีตอ้งการแสวงหาผลประโยชน์จากการด าเนินกิจการ
ตลาดน ้ า เช่น นโยบายท่ีเกิดจากการหาเสียง นโยบายประชานิยม ทั้งยงัมีปัญหาจากท่ีจอดรถไม่
เพียงพอกับความต้องการของนักท่องเท่ียว ก่อให้เกิดสภาพการจราจรติดขดั ปัญหาทางด้าน
ผลประโยชน์และความขดัแยง้ระหวา่งประชาคมตลาดน ้ากบั กรรมการวดัไทรใหญ่ ดว้ยความเห็นท่ี
แตกต่างกนั 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและพฒันา ตลาดน ้ าไทรน้อย ต้องมีการสร้างความเป็น
เอกลกัษณ์ของสถานท่ีและ สินคา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะสถานท่ี อ าเภอไทรนอ้ย เพื่อให้เกิดความ
น่าสนใจและเกิดการดึงดูดนกัท่องเท่ียวเดินทางมามากข้ึน  มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยการ
อธิบายถึงบทบาทหนา้ท่ีและความส าคญัของการมีส่วนร่วม การแกปั้ญหามลภาวะต่างๆทางน ้ าควร
จดัให้มีการรณรงคใ์นดา้นการเก็บขยะในแม่น ้ าล าคลอง ลดมลภาวะทางอากาศ และ มลภาวะทาง
เสียง นอกจากน้ียงัมีดา้นความขดัแยง้เร่ืองผลประโยชน์ ควรจะมีการพูดคุยปรึกษาหารือในการ
ช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาต่างๆ ควรมีการช้ีแจงหรือแจง้ใหท้างผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
จากผลการการศึกษาวิจยัการพฒันาตลาดน ้ าไทรนอ้ยอย่างย ัง่ยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

สามารถน ามาใชป้รับปรุงและพฒันาให้เหมาะกบัการมีส่วนร่วมของประชากรทอ้งถ่ิน พ่อคา้แม่คา้ 
ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับตลาดน ้ าไทรน้อยโดยตรงและสามารถน ามาพฒันาสถานท่ีท่องเท่ียว การ
ให้บริการและ กิจกรรมต่างๆ เพื่อนกัท่องเท่ียวไดเ้ดินทางมาท่องเท่ียวท่ีตลาดน ้ าไทรนอ้ยและเกิด
ทศันคติท่ีดี มีความพึงพอใจในการใหบ้ริการจึงขอเสนอแนะในแต่ละดา้น ดงัน้ี 

1. การมีส่วนร่วมของชุมชน 
การมีส่วนร่วมในการรับทราบ/ศึกษาปัญหา พบวา่ พ่อคา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใน

การรับทราบปัญหาในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ ควรมีการปรับปรุง
ในดา้นของการมีการมีส่วนร่วมในการคน้หาสาเหตุของปัญหาในชุมชน และการการมีส่วนร่วมใน
การเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการก าจดัขยะส่ิงปฏิกูล ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือในดา้นน้ี
นอ้ยมากทางตลาดน ้ าไทรนอ้ยควรจะให้ความส าคญัของปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเพื่อป้องกนั
ปัญหาไม่ใหเ้กิดข้ึน 

การมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารงาน พบวา่ ในภาพรวมของการมีส่วนร่วมในดา้น
การวางแผนด าเนินการมีระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ย เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่พ่อคา้แม่คา้และผู ้
มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนและการบริหารงานน้อยไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดตั้ ง
คณะกรรมการประชาคมตลาดน ้ าไทรนอ้ย การมีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารงานตลาด มี
ส่วนร่วมในการเขา้ร่วมกลุ่มสมาชิก/การคดัเลือกสมาชิก และการมีส่วนร่วมในการร่างนโยบายการ
บริหารงานตลาดน ้าไทรนอ้ยและการมีส่วนร่วมในการออกกฎระเบียบปฏิบติัของตลาดน ้ าไทรนอ้ย 
ซ่ึงประชาคมตลาดน ้ าไทรน้อยควรจะมีการเปิดโอกาสให้พ่อคา้แม่คา้ ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ
วางแผนบริหารงานมากข้ึนซ่ึงจะท าให้เกิดการยอมรับและการปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัท่ียอมรับ
ร่วมกนั ทั้งยงัมีส่วนช่วยในการแกปั้ญหาความขดัแยง้หรือความเหลือมล ้าในตลาดน ้าไทรนอ้ยได ้

การมีส่วนร่วมในดา้นการด าเนินการ/ ปฏิบติังาน พบวา่ ในภาพรวมของการมีส่วนร่วม
ในดา้นการด าเนินการ/ ปฏิบติังานในภาพรวมมีระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ย เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น
พบวา่พอ่คา้แม่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง มีส่วนร่วมในการคดัเลือก พอ่คา้แม่คา้เขา้มาขายสินคา้ระดบั
คะแนนต ่ากว่าด้านอ่ืนทางประชาคมตลาดน ้ าควรให้ความส าคญัในด้านน้ีเพื่อไม่ให้เกิดการขาย
สินคา้ท่ีซ ้ ากนัซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ภายในได ้ควรจะมีการก าหนดคุณสมบติัของพ่อคา้แม่คา้
โดยการหารือรวมกนั เพื่อให้เกิดการคา้ขายท่ีเหมาะสมและมีทางเลือกให้กบันกัท่องเท่ียวในการ
เลือกซ้ือสินคา้ท่ีหลากหลายเพิ่มข้ึน 
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การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล พบว่า ในภาพรวมของการมีส่วนร่วมใน
ดา้นการติดตามและประเมินผล ในภาพรวมมีระดบัการมีส่วนร่วมน้อย เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น
พบว่า พ่อค้าแม่ค้าและผูมี้ส่วนเก่ียวข้องมีส่วนในการจดัให้มีการตั้งตู้รับฟังความคิดเห็นและ
รวบรวมขอ้มูลสมาชิกชุมชนในเร่ืองต่างๆ และการมีส่วนร่วมในการจดัท าแบบประเมินตรวจสอบ
และติดตามสรุปผลกระทบทางด้านการให้บริการตลาดน ้ า  ทางประชาคมตลาดน ้ าควรให้
ความส าคญัในส่วนน้ีมีมาก เน่ืองจากจะเป็นส่วนท่ีท าใหท้่านทราบถึงปัญหาความคิดเห็นของพ่อคา้
แม่ค้าและนักท่องเท่ียว เพื่อน าข้อมูลเหล่านั้นมาหาแนวทางแก้ไขหรือพฒันาต่อไป ควรจะมี
ช้ีให้เห็นถึงความส าคญั การมอบหมายหน้าท่ีในการเก็บรวบรวมจดัท าเป็นแผนราย สัปดาห์ ราย
เดือน เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือและการรับผดิชอบร่วมกนัมากข้ึน และ น าขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงและ 
พฒันาไปในทางท่ีดีข้ึน 

2. ทศันคตินกัท่องเท่ียว 
ทศันคติต่อการเดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความสะดวก โดยรวมพบวา่นกัท่องเท่ียว

มีทศันคติอยูใ่นระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ความสะดวกในการเดินทางมาตลาดน ้ าไทร
นอ้ยอยูใ่นเกณฑดี์ รองลงมาแสดงทศันคติดา้นสถานท่ีจอดรถอยูใ่นเกณฑดี์ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งรักษาไว ้
แต่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีทศันคติต่อทางดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก และป้ายบอกทางนอ้ยท่ีสุด 
ซ่ึงในส่วนน้ีทางตลาดน ้ าควรจะมีการเพิ่ม เร่ืองท่ีนัง่ ห้องน ้ า สถานท่ีจอดรถ และการท าป้ายบอก
ทางท่ีชดัเจนเพิ่มข้ึน 

ทศันคติต่อสถานท่ีท่องเท่ียว  โดยรวม พบวา่นกัท่องเท่ียวมีทศันคติโดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านกัท่องเท่ียวแสดงทศันคติดา้นการจดัสถานท่ีวางขาย
สวยงามน่าเดินเท่ียว และดา้นขนาดของแพริมน ้ า เหมาะสมกบัการรองรับนกัท่องเท่ียวในระดบั
ปานกลาง ควรจะมีการเพิ่มในเร่ืองการจดัสถานท่ีวางขายให้มีความน่าสนใจมากข้ึน รวมถึงการ
ตกแต่งแพริมน ้ าให้เหมาะสมมากข้ึน ส่วนทศันคติต่อความน่าสนใจของตลาดน ้ าไทรและเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ควรจะมีการเพิ่มกิจกรรมท่ีเป็นจุดเด่นเฉพาะของ อ. ไทร
น้อย รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือสินค้าท่ีเป็น OTOP หาได้ท่ี  อ. ไทรน้อยเท่านั้ น 
นอกจากน้ีควรมีการจดัการแสดงการละเล่นแบบไทย ศิลปวฒันธรรมต่างๆโดยการดึงโรงเรียนเขา้
มามีส่วนร่วมในการจดัการแสดง เพื่อเป็นการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและยงัเป็นการส่งเสริมให้เด็ก
นกัเรียนกลา้แสดงออก และมีรายได ้จะท าให้เกิดความน่าสนใจเพิ่มมากข้ึน ส่วนทางดา้นทศันคติ
ทางดา้นทศันียภาพและการตกแต่งสถานท่ีม่ีความสวยงามและทศันคติทางดา้นบรรยากาศและความ
ร่มร่ืนของสถานท่ี ท าใหเ้กิดความเพลิดเพลินอยูใ่นระดบัปานกลาง ส าหรับในดา้นน้ีควรจะรักษาไว้
และพฒันาทศันียภาพให้สวยงามมากยิ่งข้ึน เพื่อเป็นการดึงดูดใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวของ
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นกัท่องเท่ียวอาจะมีการเพิ่มซุ้มมุงจาก ในการจดัการขาย การตกแต่งดว้ยตน้ไมด้อกไมใ้ห้เกิดความ
สวยงามสบายตา และน่าเดินทางมาท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 

ทศันคติต่อคุณภาพสินคา้และราคา พบว่านกัท่องเท่ียวมีทศันคติในดา้นคุณภาพสินคา้
และราคาอยูใ่นระดบัปานกลาง พิจารณารายดา้นพบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่แสดงทศันคติในดา้น
ราคาสินคา้และบริการเหมาะสมกบัคุณภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากสินคา้ท่ีจดัจ าหน่ายไม่
แตกต่างจากท่ีอ่ืนมากนกัจึงท าให้ราคา พอกนักบัทอ้งตลาด ควรจะรักษาระดบัราคาให้เท่ากบัตลาด
ทัว่ไป หรือจดัจ าหน่ายในราท่ีถูกกว่าเล็กน้อย เพื่อเป็นการดึงดูดใจให้กบัผูซ้ื้อ รองลงมาเป็นดา้น
สินคา้ท่ีแตกต่างจากตลาดน ้ าแห่งอ่ืน และอาหารรสชาตอร่อย สด สะอาด ราคายุติธรรม ด้านมี
สินคา้ให้เลือกเป็นจ านวนมาก และ ดา้นผกัและผลไมส้ดจากสวนท่ีชาวบา้นน ามาจ าหน่ายมีความ
สดใหม่อยู่ในระดับปานกลาง ทางประชาคมตลาดน ้ าควรจะมีการคดัเลือกพ่อค้าแม่ค้าท่ีมีการ
จ าหน่ายสินคา้ท่ีมีความหลากหลาย และมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน จะท าให้สามารถดึงดูดใจ
ใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางมามากข้ึน ส่วนเร่ืองคุณภาพของสินคา้มีความสดใหม่อยูแ่ลว้ซ่ึงอาจจะเพิ่ม
ในเร่ืองกิจกรรมน าเท่ียวสวนควรจะมีการจดัให้มีเก็บผลผลิตและมีการจ าหน่ายกนัท่ีสวนเพื่อเพิ่ม
ความน่าสนใจในการท่องเท่ียวยิ่งข้ึน รวมถึงดา้นราคาหากมีการน าสินคา้ท่ีปลูกเองจากสวนมาจัด
จ าหน่ายเองโดยตรงจะท าให้ราคาของผกัผลไมมี้ราคาท่ีถูกกว่าทอ้งตลาด เพราะไม่ผ่านพ่อคา้คน
กลาง ท าให้เกิดความน่าสนใจเพิ่มข้ึน หรือจะมีการจดักิจกรรมเพื่อเป็นส่งเสริมการขาย สัปดาห์ละ
คร้ัง เช่น การใหพ้อ่คา้แม่คา้ร่วมกิจกรรม ลดราคาสินคา้ สัปดาห์ละชนิด หรือจดัโปรโมชัน่ เช่น ซ้ือ 
2 แถม 1 เป็นตน้ 

ทศันคติต่อกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทาง พบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
ทศันคติต่อกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจใจการเดินทางมาเท่ียวอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาราย
ดา้นพบว่านกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีทศันคติต่อกิจกรรมท่ีตลาดน ้ ามีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีไม่เหมือน
ตลาดน ้ าท่ีอ่ืนในระดบัปานกลาง รองลงมามีทศันคติต่อ ความหลากหลายของกิจกรรมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ดา้นอธัยาศยัไมตรีของพ่อคา้แม่คา้อยูใ่นระดบัปานกลาง และดา้นความหน้าสนใจของ
โปรแกรมน าเท่ียวอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่ิงท่ีเราจะท าใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความน่าสนใจเพิ่มข้ึน ทาง
ประชาคมตลาดน ้าควรจะมีการจดัโปรแกรมการน าเท่ียวท่ีชดัเจน มีการท าแผนท่ี มีการส่งเสริมการ
จดักิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมป่ันจกัรยานชมสวน  นัง่รถกระแทะหรือรถนัง่ประเภทอ่ืนให้เกิด
ความสะดวกสบายกบันกัท่องเท่ียว กิจกรรมไหวพ้ระ 9 วดั  ทั้งทางเรือ และ ทางรถ เพื่อให้เกิด
ทางเลือกในการเดินทาง โดยท่ีมีการจดัท าแผ่นป้ายประชาสัมพนัธ์ ก าหนดรอบและระยะเวลาใน
การน าเท่ียว รวมถึงการท าโบรชัวร์แผ่นพบัต่างๆ และ การท าแผนท่ีการเดินทางท่องเท่ียว หรือ
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จดัท าปฏิทินการท่องเท่ียว และมีการเพิ่มในเร่ืองการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เพื่อให้เกิดความสนใจ
และอยากมาเขา้ร่วมกิจกรรม ซ่ึงควรจะมีความหลากหลายสลบัสับเปล่ียนไปตามฤดูการ เป็นตน้ 

3.แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้าไทรนอ้ยอยา่งย ัง่ยนื 
ผูว้ิจยัได้น าแนวทางของการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนเป็นการน าการวิจยัเชิง

คุณภาพ,จากการสัมภาษณ์ประชาคมตลาดน ้าไทรนอ้ย คุณประสิทธ์ิ บุญเฉย และคณะกรรมการรวม 
3 ท่านและจากการสังเกตอยา่งมีส่วนร่วม รวมถึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นการมีส่วนของชุมชน
และด้านทศันคติของนกัท่องเท่ียวซ่ึงแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวควรจะตอ้งมีองค์ประกอบ
ดงัน้ี 

1. ตลาดน ้ าไทรนอ้ยจะเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความต่อเน่ือง (Continuity)  คือ จะตอ้งมี
การพฒันาการท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ืองโดยการอนุรักษ์ ทรัพยากรทางธรรมชาติ วิถีชีวิต อาชีพ
เกษตรกร ใหค้งอยู ่โดยการน าเอาผลผลิตท่ีไดจ้ากภาคการเกษตรมา จดัจ าหน่ายอยา่งต่อเน่ือง มีการ
ส่งเสริมผลิตภณัฑ์ท่ีท าจาก อ าเภอไทรน้อย โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพฒันาและส่งเสริม
ผลิตภณัฑต่์างๆใหมี้ความทนัสมยั น่าซ้ือ เป็นตน้ รวมถึงการให้การสนบัสนุนการท ากิจกรรมท่ีเป็น
การส่งเสริมทางวฒันธรรมโดยการจดักิจกรรมทางศาสนา  ประเพณีต่างๆ และการจดัเวทีการแสดง
ของ คนในชุมชน ควรจัดให้มีอยู่อย่างต่อเน่ือง และสามารถมอบประสบการณ์ท่ีดีให้แก่
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเกิดความประทบัใจได ้

2. เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ (Quality) โดยการเนน้คุณภาพของสามส่วนหลกั คือ 
คุณภาพของส่ิงแวดลอ้ม โดยการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่น แม่น ้ า ล าคลอง การรักษา
ระบบนิเวศ ต่าง ท่ีส าคญัรักษาคุณภาพของสินคา้ต่างๆให้ไดอ้ยู่ในมาตรฐานท่ีดีอยู่เสมอ คุณภาพ
ของประสบการณ์ท่ีนักท่องเท่ียวได้รับโดยต้องมีการตกแต่งสถานท่ีเพื่อสร้างบรรยากาศและ
ทศันียภาพท่ีสวยงามในการท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรนอ้ย และคงความสวยงามอยา่งต่อเน่ือง ประการ
สุดท้าย การท าให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีข้ึนโดยการดูแลให้พ่อค้าแม่ค้าและผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งในชุมชน มีงานมีอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได ้อยา่งต่อเน่ือง ก่อใหเ้กิดคุณภาพชีวติท่ีดี 

3. เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความสมดุล (Balance) การท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรนอ้ย จะตอ้ง
ตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนให้เกิดความประทบัใจในการมาเท่ียว โดยการ
ด าเนินการของตลาดน ้ าจะตอ้งน าเอาสินคา้ท่ีผลิตได้ของคนในชุมชนมาเป็นสินค้าหลกัเพื่อให้
ชุมชนสามารถจ าหน่ายสินคา้และมีรายไดเ้สริม มีการประสานความร่วมมือของประชากรทอ้งถ่ิน 
ซ่ึงไดแ้ก่ พ่อคา้แม่คา้  ชาวบา้น วดั โรงเรียน และ หน่วยงานราชการต่าง เพื่อการส่งเสริมการท า
กิจกรรมทางประเพณีและวฒันธรรมร่วมกนั ซ่ึงการด าเนินการต่างๆนั้น ควรจะมีการปรึกษาหารือ
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ในทุกภาคส่วน และตอ้งมีการค านึงถึงผลกระทบทั้งดา้นดีและดา้นลบ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
และความสมดุลในทุกๆดา้น 

ขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัหวงัว่าผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น ประชาคมตลาดน ้ าไทรน้อย วดัไทร

ใหญ่  ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ และผูท่ี้ก  าลงัมีแผนในการด าเนินกิจการตลาดน ้ า การท่องเท่ียวใน
รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและเชิงวฒันธรรม ได้มีความรู้และทราบถึงความส าคญัของการ
พฒันาโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ซ่ึงการท่ีชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการต่างๆจะ
ท าใหเ้กิดความสามคัคี เกิดการพฒันาชุมนท่ีเขม้แข็งอนัจะน าไปสู่ความย ัง่ยืน และทราบถึงทศันคติ
ของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีตลาดน ้าไทรนอ้ย รวมถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อทศันคติและความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวโดยแทจ้ริง โดยสามารถน าผลกาจากการวิจยัในคร้ังน้ีมาปรับปรุงและพฒันา
กลยุทธ์ในดา้นต่าง ๆ เพื่อพฒันาการมีส่วนร่วมในชุมชนให้ดีข้ึน รวมถึงการปรับปรุงและพฒันา
ตลาดน ้ าไทรน้อยให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว ท่ีได้รับความนิยมทั้ งคนในพื้นท่ีและนักท่องเท่ียว
โดยทัว่ไป เพื่อการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงทางผูว้จิยัขอน าเสนอเป็นขอ้ๆดงัน้ี 

ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียว 
ดา้นการมีส่วนร่วม 
1. มีการรวมกลุ่มของผูเ้ก่ียวขอ้งในการมีส่วนร่วมในการบริหาร จดัการตลาดน ้ าเพื่อให้

เกิดความเขา้ใจในความส าคญัของการมีส่วนร่วมเพื่อใหเ้กิดความร่วมมือและความสามคัคีมากข้ึน 
2. มีก าหนดการประชุมปรึกษาเป็นวาระ มีการมอบหมายหน้าท่ีในการท างานโดยการ

สลบัหมุนเวยีนใหแ้ต่ละคนมีหนา้ท่ีในการช่วยกนับริหารงาน 
3. จดัท าใหมี้แบบประเมินความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว การตรวจสอบและติดตามผล

ประเมินและการจดัประชุมเพื่อหาแนวทางและวธีิการในการแกไ้ขปัญหาอยา่งต่อเน่ือง 
ดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
1. จดัมีการท าป้ายโฆษณาประชาสัมพนัธ์,การท าแผนท่ี, รวมถึงป้ายบอกทาง ป้ายช่ือ

สวนต่าง ๆ และป้ายช่ือ ของพืชต่างๆดว้ย และการติดป้ายราคาท่ีชดัเจน 
2. จดัให้มีการตกแต่งหน้าร้านในการจ าหน่ายผลผลิตท่ีน่าสนใจ และการตกแต่ง

สถานท่ีใหมี้ทศันียภาพและบรรยากาศร่มร่ืนเหมาะแก่การมาเท่ียวพกัผอ่นหยอ่นใจ 
3. จดัให้มีการเพิ่มสถานท่ีและส่ิงอ านวยสะดวกในการตอ้นรับนกัท่องเท่ียว เช่น แพ

ริมน ้า เกา้อ้ี มา้นัง่ต่างๆ จุดพกัผอ่นหยอ่นใจ และเพิ่มปริมาณหอ้งน ้า   เป็นตน้ 
4. จดัท าโปรแกรมการน าเท่ียวในสถานท่ีต่างๆใกลเ้คียงโดยควรจะท าให้เป็นปฏิทินการ

ท่องเท่ียว เพื่อให้เกิดความหลากหลาย และความน่าสนใจ และ มีการจดักิจกรรมทางศาสนาและ
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งานประเพณีต่าง เช่นประเพณีลอยกระทง, งานปีใหม่, งานสงกรานต ์และงานวนัส าคญัทางศาสนา 
เป็นตน้ 

5. มีการส่งเสริมโฆษณาประชาสัมพนัธ์ จาก ส่ือต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทศัน์ ทาง
อินเตอร์เน็ต อยา่งต่อเน่ืองเพื่อเป็นการกระตุน้การท่องเท่ียวมากข้ึน 

ขอ้เสนอแนะต่อการวจิยัคร้ังต่อไป 
การพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรนอ้ยโดยชุมชนมีส่วนร่วม อ.ไทรนอ้ย จ. นนทบุรี 

มีขอ้เสนอแนะต่อการวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
1. ควรศึกษาพฤติกรรมนักท่องเท่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ี อ. ไทรน้อย จ. 

นนทบุรี เน่ืองจากท่ี อ. ไทรน้อยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีเกษตรกรรม และมีสินคา้ทาง
การเกษตรหลายอย่างท่ีข้ึนช่ือระดบัประเทศ เช่น ตน้บอนสี  ตน้กลว้ยไมส่้งออก การท าการเกษตร
พอเพียง เป็นตน้ ซ่ึงการศึกษาเร่ืองน้ีจะช่วยให้เกิดความเขา้ใจนกัท่องเท่ียวและสามารถน าขอ้มูลท่ี
ไดม้าปรับและส่งเสริมการท่องเท่ียวใน อ. ไทรนอ้ยได ้

2. ควรศึกษาการเปรียบเทียบการบริหารจดัการตลาดน ้าไทรนอ้ยกบัตลาดน ้ าอ่ืนในพื้นท่ี
ใกลเ้คียง เน่ืองจากในบริเวณใกลเ้คียง อ. ไทรน้อย มีตลาดน ้ าเกิดข้ึนหลายแห่งซ่ึงมีทั้งการไดรั้บ
ความนิยมและไม่ไดรั้บความนิยมซ่ึงงานวิจยัน้ีจะท าให้เราทราบถึง ปัญหา อุปสรรค ขอ้ดี ขอ้เสีย 
และ โอกาสในการพฒันาศกัยภาพของตลาดน ้าไทรนอ้ย เพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน 

3. ควรศึกษาผลกระทบจากการท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรนอ้ย ซ่ึงจะท าให้เราทราบวา่การ
ด าเนินการของตลาดน ้าไทรนอ้ยเกิดผลกระทบทางดา้นใดบา้ง มีขอ้ดี ขอ้เสียอยา่งไร และ อะไรเป็น
สาเหตุของปัญหา เป็นตน้ 
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แบบสอบถาม 
ชุดที่  1. การมีส่วนร่วมของชุมชน 

ช่ือเร่ืองงานวจัิย : การพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้าไทรนอ้ยอยา่งย ัง่ยนืโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
ค าช้ีแจง  :งานวิจัยน้ีจัดท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชากรทอ้งถ่ินท่ีมีต่อ อ.ไทรน้อย สถานท่ีท่องเท่ียวในชุมชนและตลาดน ้ าไทยนอ้ยเพื่อเป็นส่วน
หน่ึงในการหาแนวทางการพฒันาตลาดน ้ าไทรน้อยให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน โดยผลของ
การวจิยัจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการพฒันาตลาดน ้ าไทรนอ้ยขอ้มูลของท่านจะ
ถูกปกปิดเป็นความลบัและไม่เปิดเผย แบบสอบถามจะประกอบด้วย 3 ส่วนผูว้ิจยัใคร่ขอความ
ร่วมมือจากท่านกรุณาช่วยตอบแบบสอบถามน้ีให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของการวิจัยและ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  
                                               กลัยกร แสวงผล 

 ภาควชิาการจดัการการท่องเท่ียว 
                           มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
ค าแนะน า แบบสอบถามนีป้ระกอบด้วยชุดค าถาม 2 ส่วน 
 ส่วนท่ี 1 เก่ียวกบัขอ้มูลประชากรศาสตร์ (ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบ) 
 ส่วนท่ี 2 ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
กรุณาตอบค าถามตามความรู้สึกท่ีตรงกบัท่านมากท่ีสุด โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ะน าไปใชเ้พื่อการศึกษา
ต่อไป โปรดกรอกขอ้ความ หรือใส่เคร่ืองหมายถูก ( √ ) หรือ (X ) หนา้ขอ้ความท่ีท่านเลือก  
ส่วนที ่1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

1.ท่านพ านกัอยูท่ี่ อ.ไทรนอ้ยมานานเท่าไหร่   
 (  ) 1. 2-5 ปี           (  ) 2.    6-10  ปี        (  ) 3.    มากกวา่ 10 ปี  

        2.เพศ                (  ) 1.    ชาย  (  ) 2.    หญิง 
3. อาย ุ (  ) 1.   20– 24 ปี  (  ) 2.    25 - 34 ปี                       

(  ) 3.   35 - 44 ปี   (  ) 4.    45 - 54 ปี     
(  ) 5.   55 ปีข้ึนไป 

4. สถานภาพ  (  ) 1. โสด   (  ) 2. สมรส                  
(  ) 3. หยา่ร้าง/ม่าย 
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5.ระดบัการศึกษา (  ) 1.อนุปริญญา หรือต ่ากวา่ (  ) 2. ปริญญาตรี 
(  ) 3.ปริญญาโท   (  ) 4. สูงกวา่ปริญญาโท 

6. รายไดต่้อเดือน  (  ) 1. นอ้ยกวา่ 10,000 บาท  (  ) 2. 10,000 – 25,000 บาท  
 (  ) 3. 25,001 – 40,000 บาท  (  ) 4. มากกวา่ 40,000 บาท  

 
ส่วนที ่2. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน  
ค าช้ีแจง :โปรดกรอกขอ้ความหรือใส่เคร่ืองหมายถูก(√) หรือ (X ) ในช่องขวามือท่ีตรงกบัระดบั
ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดโดยจะมีคะแนนระดบัการมีส่วนร่วมมีระดบั 1-5 โดยคะแนนการมี
ส่วนร่วมมากท่ีสุด  5  และ 1 ไม่มีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมของประชากรทอ้งถ่ิน  
ต่อตลาดน ้าไทรนอ้ย 

ระดบัการมีส่วนร่วม 

มาก 
ท่ีสุด        
(5) 

มาก 
 

(4 ) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย        
 

(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด  
(1) 

การมีส่วนร่วมในการรับทราบปัญหา           

1.การมีส่วนร่วมในการเขา้ประชุมปรึกษาหารือเร่ือง
ปัญหาในตลาดน ้า  

          

2.การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรทางธรรมชาติของ
ชุมชน 

          

3.ท่านมีส่วนร่วมในการคน้หาสาเหตุของปัญหาใน
ชุมชน 

          

4.ท่านมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาการก าจดัขยะส่ิง
ปฏิกลู 

          

5.ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาทางการท่องเท่ียว 

          

การมีส่วนร่วมในด้านการวางแผนบริหารงาน           

6.ท่านมีส่วนร่วมในการจดัตั้งคณะกรรมการประชาคม
ตลาดน ้าไทรนอ้ย 
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การมีส่วนร่วมของประชากรทอ้งถ่ิน  
ต่อตลาดน ้าไทรนอ้ย 

ระดบัการมีส่วนร่วม 

มาก 
ท่ีสุด        
(5) 

มาก 
 

(4 ) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย        
 

(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด  
(1) 7.ท่านมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมกลุ่มของสมาชิก/การ

คดัเลือกสมาชิก 
          

8.ท่านมีส่วนร่วมในการร่างนโยบายการบริหารงาน
ตลาดน ้าไทรนอ้ย 

          

9. ท่านมีส่วนร่วมในการออกกฎระเบียบปฏิบติัของ
ตลาดน ้าไทรนอ้ย 

          

10. ท่านมีส่วนในการวางแผนการบริหารงานตลาดน ้า           

การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน/ปฏิบัติงาน      

11. ท่านมีส่วนร่วมในการคดัเลือก พอ่คา้ แม่คา้เขา้มา
สินคา้ 

          

12.ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นดา้นการ
ปรับปรุงและการพฒันาสถานท่ี  

          

13. ท่านมีส่วนร่วมในการศึกษาสภาพสถานท่ีท่องเท่ียว
ในชุมชน 

          

14.ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
ความตอ้งการของชุมชน 

          

15.ท่านมีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรมและ
ประเพณีทอ้งถ่ินตลาดน ้า  

          

16. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอทางเลือกหรือแนว
ทางการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

          

17.ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอการปรับรูปแบบการขาย
ใหเ้ป็นการขายใหน้กัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน  

          

18.ท่านมีส่วนร่วมในพฒันาระบบสาธารณูปโภค 
ประปา ไฟฟ้า ระบบสัญญาณโทรศพัท์  

          

19.ท่านมีส่วนร่วมในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์การ
ท่องเท่ียวตลาดน ้า 
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การมีส่วนร่วมของประชากรทอ้งถ่ิน  
ต่อตลาดน ้าไทรนอ้ย 

ระดบัการมีส่วนร่วม 

มาก 
ท่ีสุด        
(5) 

มาก 
 

(4 ) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย        
 

(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด  
(1) 20.ท่านมีส่วนร่วมรณรงคแ์ละดูแลรักษาความสะอาด

ในการพฒันาสถานท่ีท่องเท่ียวในชุมชน 
          

21. .ท่านมีส่วนร่วมในการใหก้ารสนบัสนุนดา้นเงินทุน 
หรืออุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรมดา้นการท่องเท่ียว
ในชุมชน 

          

22.ท่านเคยร่วมสอดส่องดูแลความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์นแก่นกัท่องเท่ียว 

          

การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล      

23. ท่านมีส่วนในการจดัใหมี้การตั้งตูรั้บฟังความ
คิดเห็นและรวบรวมขอ้มูลสมาชิกชุมชนในเร่ืองต่างๆ 

          

24.ท่านมีส่วนร่วมในการจดัท าแบบประเมินตรวจสอบ
และติดตามสรุปผลกระทบทางดา้นการใหบ้ริการตลาด
น ้า 
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แบบสอบถาม 
ชุดที่  2.ทัศนคตขิองนักท่องเทีย่ว 

ช่ือเร่ืองงานวจัิย: การพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้าไทรนอ้ยอยา่งย ัง่ยนืโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
ค าช้ีแจง  :งานวิจัยน้ีจัดท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาแนวคิดและทัศนคติของ
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้าไทยนอ้ยเพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการหาแนวทางการพฒันา
ตลาดน ้ าไทรน้อยให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนโดยผลของการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการพฒันาตลาดน ้ าไทรนอ้ยขอ้มูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลบัและ
ไม่เปิดเผย แบบสอบถามจะประกอบดว้ย 3 ส่วนผูว้ิจยัใคร่ขอความร่วมมือจากท่านกรุณาช่วยตอบ
แบบสอบถามน้ีใหค้รบถว้นเพื่อประโยชน์ของการวจิยั และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  
 
        กลัยกร แสวงผล 
               ภาควชิาการจดัการการท่องเท่ียว    
                            มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
ค าแนะน า แบบสอบถามนีป้ระกอบด้วยชุดค าถาม 3 ส่วน 
 ส่วนท่ี 1 เก่ียวกบัขอ้มูลประชากรศาสตร์ (ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบ) 
 ส่วนท่ี 2 เก่ียวกบัขอ้มูลการเดินทางท่องเท่ียว 
 ส่วนท่ี 3 ทศันคติของนกัท่องเท่ียวต่อตลาดน ้าไทรนอ้ย 
กรุณาตอบค าถามตามความรู้สึกท่ีตรงกบัท่านมากท่ีสุด โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ะน าไปใชเ้พื่อการศึกษา
ต่อไป โปรดกรอกขอ้ความ หรือใส่เคร่ืองหมายถูก ( √ ) หรือ (X ) หนา้ขอ้ความท่ีท่านเลือก  
ส่วนที ่1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

1. เพศ   (  ) 1.    ชาย   (  ) 2.    หญิง 
2. อาย ุ  (  ) 1.    20 – 24 ปี  (  ) 2.    25 - 34 ปี 
                             (  ) 3.    35 - 44 ปี  (  ) 4.    45 - 54 ปี    

                                          (  ) 5.    55 ปีข้ึนไป 
3. สถานภาพ  (  ) 1. โสด    (  ) 2. สมรส                  

                                         (  ) 3. หยา่ร้าง/ม่าย 
4.ระดบัการศึกษา (  ) 1.อนุปริญญา หรือต ่ากวา่ (  ) 2. ปริญญาตรี 
   (  ) 3.ปริญญาโท   (  ) 4. สูงกวา่ปริญญาโท 
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5. อาชีพ  (  ) 1. นกัเรียน / นกัศึกษา  (  ) 2. พนกังานบริษทัเอกชน 
   (  ) 3. ประกอบธุรกิจส่วนตวั (  ) 4. ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ 
   (  ) 5. แม่บา้น   (  ) 6. วา่งงาน /เกษียณอายุ 

                                         (  ) 7. อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................................ 
6. รายไดต่้อเดือน  (  ) 1. นอ้ยกวา่ 10,000 บาท  (  ) 2. 10,000 – 25,000 บาท  
   (  ) 3. 25,001 – 40,000 บาท  (  ) 4. มากกวา่ 40,000 บาท  

ส่วนที ่2 เกี่ยวกบัข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยว 
1. ปกติแลว้ท่านจะเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้ากบัใคร 

(  ) 1.มาคนเดียว  (  ) 2. เดินทางมากบัครอบครัว 
(  ) 3. มากบัเพื่อน (  ) 4.มากบัแฟนหรือคนรู้ใจ 

2. อะไรคือวตัถุประสงคข์องการเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้ าไทรนอ้ยมากท่ีสุด (ตอบได้
มากกวา่ 1 ขอ้ )  
(  ) 1. ซ้ืออาหารผกัผลไม ้และ ขนม  
(  ) 2. ตอ้งการเดินทางมาสักการะหลวงพอ่ทองค า วดัไทรใหญ่ 
(  ) 3. การรับประทานอาหารในแพ 
(  ) 4. ซ้ือสินคา้ทางการเกษตรเช่นกลว้ยไม ้ ตน้ไมป้ระดบั ชวนชม เป็นตน้  
(  ) 5. ท่องเท่ียวศึกษาชีวติความเป็นอยูใ่นชนบท 
(  ) 6. ท่องเท่ียวเชิงเกษตร นัง่รถกระแทะชมสวน 
(  ) 7. การไดม้าท าบุญ ปล่อยนก ปล่อยปลา 
(  ) 8. อื่น ๆ ...................................................................................... 

3. ทา่นรู้จกัตลาดน ้าตลาดน ้าไทรนอ้ยมาจากแหล่งขอ้มูลใด  
(  ) 1. ส่ือมวลชน / ทีว ี/หนงัสือพิมพ ์  (  ) 2. อินเตอร์เน็ต 
(  ) 3. ตวัแทนการท่องเท่ียว / บริษทัทวัร์  (  ) 4. เพื่อน / ญาติ/ พอ่ – แม่  
(  ) 5. หนงัสือท่องเท่ียว   (  ) 6. อ่ืน ๆ ...................................... 

4. อะไรเป็นปัจจยัท่ีท าใหท้่านอยากเดินทางกลบัมาเท่ียวยงัสถานท่ีน้ีอีกคร้ัง(ตอบไดม้ากกวา่ 1 
ขอ้)  
(  ) 1. ความสวยงามของตลาดน ้า 
(  ) 2. อาหารการกิน  
(  ) 3.ความสะดวกสบายในการเดินทาง 
(  ) 4. ราคาประหยดั / คุม้ค่า 
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(  ) 5. กิจกรรมการท่องเท่ียว นัง่รถกระแทะชมสวน 
(  ) 6. ความเป็นเอกลกัษณ์ของสถานท่ี ท่ีไม่เหมือนใคร 
(  ) 7. อธัยาศยั ไมตรีของพอ่คา้  แม่คา้  
(  ) 8. การไดม้าท าบุญท่ีวดัไทรใหญ่  
(  ) 9. อ่ืน ..................................................................... 
 

ส่วนที ่3 ทศันคติของนักท่องเทีย่วต่อตลาดน า้ไทรน้อย 
ค าช้ีแจง :โปรดกรอกขอ้ความหรือใส่เคร่ืองหมายถูก(√) หรือ (X ) ในช่องขวามือท่ีตรงกบัระดบั
ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดโดยจะมีคะแนนความคิดเห็นระดบั 1-5 โดยคะแนนความเห็นมาก
ท่ีสุด  5  และควรปรับปรุง  

ทศันคติของนกัท่องเท่ียว ระดบัความคิดเห็น 

มาก 
ท่ีสุด 

 
(5) 

มาก 
 
 

(4) 

พอ 
ใช ้

 
(3) 

ค่อน 
ขา้ง
นอ้ย 
(2) 

ควร
ปรับ 
ปรุง 
(1) 

1.ทศันคติด้านการเดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

          

1.ความสะดวกในการเดินทางมาตลาดน ้าไทรนอ้ย           

2.ป้ายบอกทางมีจ านวนมากและชดัเจน           
3.สถานท่ีจอดรถมีเพียงพอกบัความตอ้งการนกัท่องเท่ียว            
4.ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่นเกา้อ้ี มา้นัง่ หอ้งน ้า           
ทศันคติด้านสถานที่ท่องเทีย่ว           

1.ตลาดน ้าไทรนอ้ยมีความน่าสนใจ           

2. สินคา้ท่ีน ามาจ าหน่ายมีความโดเด่น เป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะถ่ิน 

          

3. การจดัสถานท่ีวางขายสวยงามน่าเดินเท่ียว           

4.ขนาดของแพริมน ้า เหมาะสมกบัการรองรับ
นกัท่องเท่ียว 

          

5.ทศันียภาพและการตกแต่งสถานท่ีม่ีความสวยงาม           
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ทศันคติของนกัท่องเท่ียว ระดบัความคิดเห็น 

มาก 
ท่ีสุด 

 
(5) 

มาก 
 
 

(4) 

พอ 
ใช ้

 
(3) 

ค่อน 
ขา้ง
นอ้ย 
(2) 

ควร
ปรับ 
ปรุง 
(1) 

6.บรรยากาศและความร่มร่ืนของสถานท่ี ท าใหเ้กิดความ
เพลิดเพลิน 

     

ทศันคติด้านคุณภาพสินค้าและราคา      

1. ราคาสินคา้และบริการเหมาะสมกบัคุณภาพ      

2.มีสินคา้ท่ีแตกต่างจากตลาดน ้าแห่งอ่ืน           

3.มีสินคา้ใหเ้ลือกเป็นจ านวนมาก           

4.อาหารรสชาตอร่อย สด สะอาด ราคายติุธรรม           

5..ผกัและผลไมจ้ากสวนท่ีน ามาจ าหน่ายมีความสดใหม่           

ทศันคติด้านกจิกรรมและส่ิงดึงดูดใจในการเดินทาง      

1.ความน่าสนใจของโปรแกรมการน าเท่ียวอ.ไทรนอ้ย           

2.ความหลากหลายของกิจกรรม เช่น การนัง่รถกระแทะ
ชมสวน, ปล่อยปลา,ข่ีจกัรยาน 

          

3.กิจกรรมท่ีตลาดน ้ามีเอกลกัษณ์เฉพาะไม่เหมือนตลาด
น ้าท่ีอ่ืน 

         

4.พอ่คา้ แม่คา้ในตลาดน ้ามีอธัยาศยัไมตรีท่ีดีต่อ
นกัท่องเท่ียว 
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แบบสัมภาษณ์ 
งานวจิยัเร่ือง การพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน ้าไทรนอ้ย อยา่งย ัง่ยนืโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
วนัท่ีสัมภาษณ์........................................... 
ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์.............................................................................เพศ ............................ 
ท่านเก่ียวขอ้งอยา่งไร ................................................... ต  าแหน่ง......................................... 
ประสบการณ์ในต าแหน่ง.....................................ปี  
ประเด็นท่ีสัมภาษณ์  
ประวตัิความเป็นมาและการก่อตั้ง 
1.    ตลาดน ้าไทรนอ้ยเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไรแลว้ใครเป็นคนคิดริเร่ิม 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
2. โดยเฉล่ียแลว้มีจ านวนนกัท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวประมาณเท่าไหร่ต่อวนั 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ปัญหาอุปสรรค 
3. ผูมี้ส่วนร่วมในการบริหารจดัการตลาดน ้าไทรนอ้ยเป็นใคร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
4. ท่านคิดวา่ปัจจุบนัการด าเนินการตลาดน ้าไทรนอ้ยมีปัญหาและอุปสรรคอะไรบา้ง  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
5. ท่านมีวธีิการด าเนินการอยา่งไรเพื่อใหพ้่อคา้แม่คา้มีส่วนร่วมกบัปัญหาเหล่านั้น 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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การวางแผนและนโยบาย 
6. ท่านมีนโยบายในการบริหาร หรือกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
7. ท่านมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์อยา่งไร เพื่อใหต้ลาดน ้าไทรนอ้ยเป็นท่ีรู้จกัแก่นกัท่องเท่ียวไม่

เพียงเฉพาะชุมชนใกลเ้คียงเท่านั้น 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
8. ท่านมีการด าเนินการดา้นการเดินทางคมนาคมและส่ิงอ านวยความสะดวกตลาดน ้าอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
9. ท่านมีการพฒันาดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวตลาดน ้าอยา่งไร  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
10. ท่านไดมี้การก าหนดมาตรฐานดา้นคุณภาพสินคา้และราคาอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
11. ท่านคิดวา่อะไรเป็นส่ิงดึงดูดใจในการเดินทางท่องเท่ียวตลาดน ้าไทรนอ้ย 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ด าเนินการ/การบริหารงาน 
12. ท่านมีการบริหารจดัการตลาดน ้าไทรนอ้ยอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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13. ท่านตอ้งการพฒันาตลาดน ้าใหไ้ปในทิศทางใด 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
14. ใครเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจากการด าเนินการของตลาดน ้าไทรนอ้ยบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
  
15. ทางคณะกรรมการมีวธีิการใดในการคดัเลือกพอ่คา้ แม่คา้ เขา้มาขายสินคา้ในตลาดน ้า และมี

ค่าใชจ่้ายอะไร/เท่าไหร่ในการเขา้มาเป็นสมาชิก 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
16. ตลาดน ้าไทรนอ้ยของท่านไดค้วามช่วยเหลือจากหน่วยงานใดบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
การติดตาม/ประเมินผลการท างาน 
17. พอ่คา้ แม่คา้ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการพฒันาตลาดน ้าไทรนอ้ยบา้งหรือไม่อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
18. ท่านมีการติดตามและประเมินผลจากการด าเนินงานอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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ประวตัิผู้เขียน 
 
ช่ือ – นามสกุล นางกลัยกร แสวงผล 
ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ. 2546 คณะวทิยาการจดัการ เอกอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียว เกียรตินิยมอนัดบั 1 มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยา  

ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั หวัหนา้ทีมงานบริการลูกคา้บุคคลพิเศษ (ต่างชาติ) บริษทั  
โพรเกรสเซอร์วสิซพัพอต (ในเครือธนาคารกสิกรไทย)  
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