
การออกแบบเว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวตลาดน้ําในจังหวัดสมุทรสงคราม 
ทิตยา เพิ่มลาภ , นราทัศน  ประมวลสุข 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่องานสถาปตยกรรม 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

บทคัดยอ 

 ตลาดน้ําในจังหวัดสมุทรสงครามเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีนักทองเท่ียวมากมายใหความสนใจ ภายใน
จังหวัดมีตลาดน้ําทั้งหมด 5 แหง ไดแก ตลาดน้ําอัมพวา ตลาดน้ําบางนอย ตลาดน้ําบางนกแขวก ตลาดน้ําทา
คา และตลาดนํ้าที่เปดขึ้นใหม ตลาดน้ําสามอําเภอ จากการคนหาขอมูลเบื้องตน พบวา ทางฐานขอมูลของ 
Google ยังไมมีการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลใหเปนกลุม บางเว็บไซตมีการรวบรวมขอมูลของตลาดนํ้าไวแตยัง
ไมครบถวน และไมมีการปรับปรุงอัพเดตขอมูล  

 การจัดทําเว็บไซตตลาดน้ําภายในจังหวัดสมุทรสงครามข้ึนมามีวัตถุประสงคเพ่ือประชาสัมพันธและ
สงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัด โดยวิธีการศึกษา มีการเก็บขอมูล 2 วิธี คือจะเก็บขอมูลจากการทํา
แบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง 100 คน โดยแบงเปนตลาดละ 20 คน 5 ตลาด และการเก็บขอมูลจากการ
สํารวจพ้ืนที่เพ่ือนํามาใชสรางแผนที่รานคาในตลาด ผลท่ีไดจากการทําแบบสอบถาม พบวานักทองเท่ียวมี
ความตองการแผนท่ีรานคาภายในตลาด ขอมูลรานอาหาร และสถานท่ีทองเท่ียวใกลเคียงเปนปริมาณมาก จึง
นํามาสรางเปนกลุมเนื้อหา แนวคิดในการออกแบบคือการนําจุดเดนของตลาดแตละที่มาทําเปนสัญลักษณ 
และนําสีของจุดเดนนั้น ๆ มาใชในงาน ภายในเว็บไซตจะมีเมนูดังตอไปนี้ 1) การนําเสนอเกี่ยวประวัติความ
เปนมา 2) การนําเสนอรานอาหารที่แนะนําภายในตลาด 3) การนําเสนอสถานท่ีทองเที่ยวใกลเคียงตลาด  4) 
การนําเสนอสื่อวิดีโอแสดงบรรยาการศภายในตลาด 5) การนําเสนอแผนที่เดินทาง 6) การนําเสนอขอมูลวัน
เวลาเปด-ปดของตลาด 

คําสําคัญ : ตลาดน้ํา, สัญลักษณ, แผนที่  

 

บทนํา 

 จังหวัดสมุทรสงครามเปนเมืองที่มีความสํา- 
คัญท้ังในดาน ประวัติศาสตรศิลปวัฒนธรรม สถานที่
ทองเท่ียวตามธรรมชาติและที่โดดเดนคือ วิถีชีวิต
แบบไทยดั้งเดิม ดึงดูดใหนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวตางชาติอยากไปสัมผัส  มีแมน้ําสําคัญท่ี
ไหลผ าน  คือ  แมน้ํ าแมกลอง  จึ งทํ า ให แหล ง
ทองเท่ียวสวนใหญของจังหวัดนี้เปนตลาดน้ํา อีกทั้ง
จังหวัดสมุทรสงครามอยูไมไกลจากกรุงเทพฯ มาก
นัก จึงเปนจังหวัดทองเที่ยวที่สําคัญอีกจังหวัดหนึ่ง

ในภูมิภาค ตลาดน้ําในจังหวัดสมุทรสงครามมี
ทั้งหมด 5 แหง ไดแก ตลาดน้ําอัมพวา ตลาดนํ้าทา
คา ตลาดน้ําบางนอย และตลาดนํ้าบางนกแขวก ซึ่ง
เปนตลาดน้ํ าที่ รูจักของนักทองเ ท่ียวสวนมาก 
ปจจุบันมีตลาดน้ําแหงใหมเกิดขึ้น คือตลาดน้ําสาม
อําเภอ 

 ตลาดน้ําในจังหวัดสมุทรสงครามท้ังหมด 5 
แหง หนึ่งในนั้นมีตลาดน้ําสามอําเภอเปนสถานท่ี
ทองเที่ยวแหงใหมของจังหวัดท่ียังไมเปนที่รูจักมาก
นัก ซ่ึงในฐานขอมูล Google ไดมีการรวบรวมขอมูล
ตลาดนํ้าทั้ง 4 แหงไว แตยังไมครบถวน สวนใหญ
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เปนการนําเสนอขอมูลจากผูที่มาทองเท่ียว และยัง
ไมมีการอัพเดตขอมูลใหมๆ โดยเฉพาะขอมูลของ
ตลาดน้ําสามอําเภอ เว็บไซตจึงเปนทางเลือกในการ
รวบรวมและนําเสนอขอมูลตางๆเ พ่ือเปนการ
สงเสริมการทองเที่ยว และทําใหตลาดนํ้าภายใน
จังหวัดเปนที่รูจักมากย่ิงขึน้ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อเปนการรวบรวมฐานขอมูลของแหลง
ท อ ง เ ท่ี ย ว ใ น รู ป แ บ บ ต ล า ด น้ํ า ข อ ง จั ง ห วั ด
สมุทรสงคราม 

2.   เ พ่ือพัฒนาสื่ อประชาสัมพันธการ
ทองเท่ียวของจังหวัดสมุทรสงครามในรูปแบบส่ือ
ออนไลน (Website) ใหนาสนใจและเขาถึงงายมาก
ขึ้น 

3.  เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูล
ด า นก า รท อ ง เ ท่ี ย ว ขอ งตล าดน้ํ า ใ น จั งห วั ด
สมุทรสงคราม ใหแกผูที่สนใจ หรือนักทองเที่ยว ได
รับรูอยางแพรหลาย 

4.  เพ่ือเปนการกระตุนเศรษฐกิจและเพ่ิม
จํานวนนักทองเท่ียวภายในจังหวัด 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยโครงการออกแบบเว็บไซตเพ่ือ
ส ง เ ส ริ ม ก า รท อ ง เ ท่ี ย ว ต ล า ดน้ํ า ใ น จั ง ห วั ด
สมุทรสงคราม การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการ
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ทําการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาการ
ใชงานเว็บไซตตลาดน้ําของนักทองเท่ียว 
 โดยผูศึกษาไดแบงลักษณะการเก็บรวบรวม
ขอมูลออกเปน 2 ประเภท ดังนี้  
 1. การเก็บขอมูลระดับปฐมภูมิ กลาวคือ 
ทําการศึกษาดวยการลงพ้ืนที่ เพ่ือใหไดรับขอมูลเชิง
ประจักษ ตลอดจนเพ่ิมโอกาสในการสัมผัสกับสภาพ
ความเปนจริงของกระบวนการสรางความสัมพันธให

มากที่สุด การเก็บขอมูลจากการลงพ้ืนที่ อุปกรณที่
ใชในการเก็บขอมูล ประกอบไปดวย สมุดสําหรับจด
, กลองดิจิตอล ใชสําหรับถายภาพและบันทึกวีดีโอ  

 2. การเก็บขอมูลระดับทุติยภูมิ กลาวคือ ผู
ศึกษาดําเนินการคนควาและศึกษาเอกสารตลอดจน
ผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวของ (Documentary 

Research) ที่ไดมีการเก็บรวบรวมไว ยกตัวอยาง
เชน หนังสือ วารสาร เอกสาร ตลอดจนรายงานการ
ศึกษาวิจัยตาง ๆ ของแตละองคกรที่เกี่ยวของ 
 กลุมตัวอยางที่ ใชศึกษา การเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง ( Purposive  sampling 

) เปนการเลือกกลุมตัวอยางโดยผูวิจัย ลักษณะของ
กลุ มที่ เลือกเปนไปตามวัตถุประสงคของการ
วิจัย โดยเลือกนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทองเท่ียว
ตลาดน้ําภายในจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 100 
คน มีตลาดน้ําทั้งหมด 5 ตลาด จึงแบงเปนตลาดละ 
20 คน  โดยจํานวนตัวอยางท่ีไดนั้นจะคิดจาก
หลักการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยการใช
สูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973)  
 ขอมูลการทอง เ ท่ียวและกีฬาจั งหวัด
สมุทรสงคราม จํานวนนักทองเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสงครามที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบป 2560 กับ ป
2561 

 

 ตารางท่ี 1 ขอมูลนักทองเที่ยว 

รายการ ป 2561 ป 2560 
อัตราการ
เพิ่มขึ้น     

% 
จํานวนผูเยีย่ม
เยือนท้ังหมด 

(คน) 
2,039,073 1,913,844 +6.54 

จํานวนผูเยีย่ม
เยือนคนไทย 

(คน) 
1,988,302 1,865139 +6.60 

ที่มา : กองเศรษฐกิจกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
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การคํานวณขนาดกลุมตัวอยางนิยมใชสูตร ทาโร ยา
มาเน (Taro Yamana) 

 

  

เมื่อ   n = จํานวนตัวอยางที่ตองการ  

        N = จํานวนประชากร 

        e = คาคลาดเคล่ือนของการประมาณคา 

 

 
หรือ  

แบงออกเปนตลาดละ 20 ชุด 

 

ผลการวิจัย 

 Diagram การเก็บขอมูลจากการสํารวจ
พ้ืนที่รานคา ประกอบไปดวย ตลาดนํ้าอัมพวา 
ตลาดน้ําบางนอย ตลาดน้ําบางนกแขวก ตลาด
น้ําทาคา และตลาดริมน้ําสามอําเภอ 

 

ภาพที่ 1 แสดง Diagram การสํารวจพื้นที่รานคา 
 

ผลที่ ไดจากการเก็บรวมรวมขอมูลสํารวจพ้ืนที่
รานคา นํามาทํากราฟกและนําเสนอผานทาง
เว็บไซต 

 

 

แผนที่ตลาดน้ําอัมพวา 

 

ภาพที่ 2 แผนที่ตลาดน้ําอัมพวา 

แผนที่ตลาดน้ําบางนอย 

 

ภาพที่ 3 แผนที่ตลาดน้ําบางนอย 

 

แผนที่ตลาดน้ําบางนกแขวก 

 

ภาพที่ 4 แผนที่ตลาดน้ําบางนกแขวก 

 

แผนที่ตลาดน้ําทาคา 

 
ภาพที่ 5 แผนที่ตลาดน้ําทาคา 
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แผนที่ตลาดริมน้ําสามอําเภอ 

 

ภาพที่ 6 แผนที่ตลาดริมนาสามอําเภอ 

ผลการศึกษาศึกษาขอมูล เชิ งปริมาณ 
แบบสอบถามความครบถวนของขอมูลตลาดน้ํา
ภายในเว็บไซตและสื่อ social media ตางๆ ที่เคย
พบเห็น  

 

 
ภาพที่ 7 Diagram แบบสอบถาม 

 

ผลการวิเคราะหจากแบบสอบถาม ทั้งหมด
จํานวน 100 ชุด 5 ตลาด แบงเปนตลาดละ 20 ชุด 
เก็บขอมูลวันที่ 1 กรกฎาคม2562 – 31 กรกฎาคม 
2562 โดยใชเวลาประมาณ 31 วัน และไดรับการ
ตอบกลับทั้งหมด 100% 

ผลท่ีไดจากขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 นักทองเที่ยวสวนใหญอยูในชวงอายุ 20-30 
ป รูจักตลาดน้ําอัมพวามากท่ีสุด รองลงมาคือ ตลาด
น้ําทาคา ตลาดนํ้าบางนอย ตลาดนํ้าบางนกแขวก 
และตลาดน้ํ าสามอําเภอ แหล งขอมูลที่ทําให
นักทองเที่ยวรูจักตลากน้ํา มากที่สุดคือ social 

media รองลงมาคือ เว็บไซต และบุคลอื่นแนะนํา 

สรุปแบบประเมินความครบถวนของขอมูล
ตลาดน้ําภายในเว็บไซต และสื่อ social media 

ผลที่ไดจากแบบประเมินความครบถวนของ
ขอมูลตลาดน้ํ าภายในเว็บไซต และสื่อ social 

media 

 จากแบบสอบถามพบวา ดานคุณภาพของ
เนื้อหานักทองเท่ียวตองการขอมูลท่ีทันสมัย เชื่อถือ
ได มีปริมาณเนื้อหาท่ีไมมากหรือนองจนเกินไป และ
ตองการรูปภาพประกอบ ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกนักทองเท่ียวตองการแผนที่โซนรานคา และ
การแนะนําสินคา 

 

ภาพที่ 8 แผนภูมิแสดงขอมูลดานคุณภาพของ
เนื้อหา 

 

ภาพที่ 9 แผนภูมิแสดงขอมูลดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก 

ผลท่ีไดจากแบบสอบถามสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพ่ิมเติม 

34
.3

3 

60
.1

5 

69
.1

 

16
.4

2 

63
.1

3 

ดานคุณภาพของเนื้ อหา  

มีปรัติความเป็นมาของตลาดนํา 

ข้อมลูมีความชดัเจน น่าเชือถือ 

ข้อมลูมีความถกูต้องและทนัสมยั 

ปริมาณเนือหาเพียงพอต่อความต้องการ 

รูปภาพ 

52
.2

4 

47
.7

6 

50
.7

5 

ด้านสิงอาํนวยความสะดวก  

แผนทีโซนร้านค้า 

การแนะนําสนิค้าภายในตลาดทีเป็นทีนิยม 

การแนะนําสถานทีท่องเทียวใกล้เคียง 
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 สิ่ งอํานวยความสะดวกท่ีนักทองเ ท่ียว
ตองการมากท่ีสุดคือ แผนท่ีโซนรานคาภายในตลาด 
รองลงมาคือ  การแนะนําสถานที่ทอง เ ท่ียวที่
ใกลเคียง ภาพและวิดีโอภายในตลาดน้ํา การแนะนํา
สินคาที่เปนที่นิยมของแตละตลาด อ่ืนๆ และแผน
พับ 

 

ภาพที่ 10 แผนภูมิแสดงส่ิงท่ีตองการใหมีภายใน
เว็บไซต 

ผูทําวิจัยไดเรียบเรียงและนําเสนอใหอยูใน
รูปแบบของเว็บไซตในสวนของการนําเสนอเน้ือหา
ดานประวัติความเปนมาของตลาดนํ้าทั้ง 5 ที่ 

 

ภาพที่ 11 การนําเสนอขอมูลดานประวัติ 
 

ผลที่ไดจากการวิเคราะหแบบสอบถาม 
หัวขอสิ่งอํานวยความสะดวก  

 ผูทําวิจัยไดเรียบเรียงและนําเสนอใหอยูใน
รูปแบบของเว็บไซตในสวนของรานอาหารแนะนํา 

สถานที่ทองเท่ียวใกลเคียง วิดีโอบรรยากาศของ
ตลาด และแผนที่การเดินทาง/ติดตอ 

 

ภาพที่ 12 การนําเสนอขอมูลรานอาหารแนะนํา 

 

ภาพที่ 10 การนําเสนอขอมูลสถานที่ทองเที่ยว
ใกลเคียง 

 

ภาพที่ 13 การนําเสนอวิดีโอบรรยากาศของตลาด 

 

ภาพที่ 14 การนําเสนอแผนที่การเดินทาง/ติดตอ 

 

88
 

11
 23
 

84
 

79
 

16
 

สิ่ ง ท่ีตองการให มีภายในเ ว็บไซต  
แผนทีโซนร้านค้า 

แผ่นพบัแนะนําตลาดนํา 

การแนะนําสนิค้าทีเป็นทีนิยมของต่ละตลาด 

การแนะนําสถานทีท่องเทียวใกล้เคียง 

ภาพและวิดีโอภายในตลาดนาํ 

อืนๆ 
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ภาพที่ 15 Diagram สรุปการนําเสนอส่ือที่ใชบน
เว็บไซต 

ผูทําวิจัยนําขอมูลทั้ งหมดที่ ไดจากการ
สํารวจและการทําแบบสอบถามมาวิเคราะหและ
เรียบเรียงเปนหมวดหมู แสดงใหอยูในรูปแบบของ
เมนูบนเว็บไซต ประกอบไปดวย  

 
ภาพที่ 16 เมนูบนเว็บไซต 

1. Logo เมื่อกดเขาไปจะเปนภาพหนาเว็บ
ของแตละตลาด Slideshow  

 2. เมนูตลาดน้ําทั้ง 5 จะมีการแบงเนื้อหา
ภายในเหมือนกัน ประกอบไปดวย  ประวัติ 
รานอาหารแนะนํา สถานท่ีทองเท่ียวใกลเคียง วิดีโอ
บรรยากาศของตลาด และแผนที่การเดินทาง/ติดตอ 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 ผลที่ ไดจากการสํารวจพ้ืนที่ และการทํา
แบบสอบถาม ผูจัดทําวิจัยไดวิเคราะหขอมูลและทํา
การแบงหมวดหมูเนื้อหา อธิบายเปนโครงสราง
เว็บไซตไดดังนี้ 

 

 

ภาพที่ 17 การเลือกใชชื่อโดเมน 

ผลท่ีไดจากการใหคะแนนชื่อโดเมน (Domain 

Name) 

เลือกใชชื่อ floatingmarket-samutsong 

khram เนื่องจากเปนชื่อท่ีตรงตัว และสามารถสื่อ
ความหมายได 

 

ภาพที่ 18 โครงสรางเว็บไซต 

 
โครงสรางเว็บไซตประกอบไปดวยเมนู  

 1. เมนูหนาแรก เมื่อเขามาในเมนูหนาแรก 
จะเปนสไลดโชวรูปภาพกราฟกของแตละตลาด 
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ภาพที่ 19 หนาแรกของเว็บไซต 

 2. เมนูตลาดน้ําอัมพวา ตลาดนํ้าบางนอย 
ตลาดน้ําบางนกแขวก ตลาดนํ้าทาคา และตลาด
ริมน้ําสามอําเภอ จะมีการเรียงเนื้อหาภายใน
เหมือนกัน  

 

ภาพที่ 20 เมนูบนเว็บไซต 

 - เมื่อเขามาในเมนู (ชื่อตลาดนํ้า) ดานบน
จะเปนรูปกราฟกชื่อของตลาด fade in ขึ้นมา 

 
ภาพที่ 21 ตัวอยางเมนูตลาดบางนกแขวกสวน
ของ fade in 

 - ถัดจากสไลดโชว  จะเปนในสวนของ
ประวัติความเปนมาของตลาดนํ้านั้น ๆ 

 
ภาพที่ 22 ตัวอยางเมนูตลาดน้ําบางนกแขวกสวน
ของประวัต ิ

 - ถัดจากประวัติจะเปนสวนของรานอาหาร
แนะนํา สามารถกดเขาไปดูเว็บไซตของรานอาหาร
นั้น ๆ ได 

 

ภาพที่ 23 ตัวอยางเมนูตลาดน้ําบางนกแขวกสวน
ของรานอาหารแนะนํา 

 - ถัดจากรานอาหารแนะนําจะเปนสวนของ
สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง สามารถกดเขาไปดู
เว็บไซตของสถานที่นั้น ๆ ได 

 

ภาพที่ 24 ตัวอยางเมนูตลาดริมน้ําสามอําเภอ
สวนของสถานท่ีทองเท่ียวใกลเคียง 

 - ถัดจากสถานท่ีทองเที่ยวใกลเคียงจะเปน
พ้ืนที่รานคาในตลาดน้ํานั้นๆ 

 

 

ภาพที่ 25 ตัวอยางเมนูตลาดน้ําบางนกแขวกสวน
ของแผนท่ี 

 - ถัดจากพ้ืนที่รานคาจะเปนวิดีโอบรรยา 
กาศของตลาดนํ้านั้น ๆ 
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ภาพที่ 26 ตัวอยางเมนูตลาดน้ําอัมพวาสวนของ
วิดีโอบรรยากาศ 

 

 - ถัดจากวิดีโอบรรยากาศของตลาดจะเปน
แผนท่ีการเดินทาง วันเวลาเปดปดของตลาด และ
เบอรโทรติดตอคนดูแลของตลาดนํ้านั้น ๆ 

 

ภาพที่ 27 ตัวอยางเมนูตลาดน้ําอัมพวาสวนของ
แผนที่การเดินทาง/ติดตอ 

 

 

ภาพที่ 28 ภาพเว็บไซตโดยรวมของเมนูตลาดน้ํา
ทั้ง 5 ตลาด 

 

 

ขอเสนอแนะ 

 ในการตอยอดงานวิจัยนี้ ขอมูลที่สํารวจ
และขอมูลแบบสอบถามสามารถนําไปตอยอดใน
การศึกษา และพัฒนาสื่อนําเสนอตลาดน้ําในจังหวัด
สมุทรสงคราม เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวในจังหวัด
ตอไป 
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