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แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่ องเที่ยวและแหล่ งท่ องเที่ยวให้ เกิดความยัง่ ยืนของ
ตลาดน�ำ้ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
Guidelines for Developing Tourism Activities and Destination for Sustainable
Tourism of Amphawa Floating Market , SamutSongkram Province
นางสาว ธนัชชา ฤทธิ์เดช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ อง แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยัง่ ยืนของ
ตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามมีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาลักษณะส่ วนบุคคลที่มีผลต่อความพึง
พอใจต่อการท่องเที่ยวตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามของนักท่องเที่ยวชาวไทย (2) ศึกษาศึกษา
ลักษณะทางกายภาพ แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของตลาดน�้ำอัมพวาที่มีผล
ต่อความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวตลาดน�้ำอัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม ของนักท่องเที่ยวชาวไทย (3)
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน�้ำอัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม ของนักท่องเที่ยวชาวไทย (4)ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและพฤติกรรมที่ใช้
หลักความยัง่ ยืนในการท่องเที่ยวที่มีผลต่อแนวโน้มการท่องเที่ยวซ�้ำในอนาคตที่ตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ของนักท่องเที่ยวชาวไทย(5) ศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เกิดความยัง่ ยืนของตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามการศึกษาครั้งนี้ใช้วธิ ีการศึกษาวิจยั
เชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ โดยมีกลุ่มคนที่ศึกษา คือ กลุ่มเจ้าหน้าที่ในอ�ำเภออัมพวา ผูป้ ระกอบการใน
ตลาดน�้ำอัมพวา กลุ่มตัวแทนชุมชน และกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย
ผลการวิจยั เชิงปริ มาณพบว่า นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง  อายุ 26-35 ปี สถานภาพโสด
ระดับการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และกรุ งเทพมหานคร  มีความคิดเห็น
ต่อลักษณะทางกายภาพโดยรวมของตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยรวมในระดับ ดีมีความคิด
เห็นต่อแหล่งท่องเที่ยวในตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามโดยรวม ในเรื่ องของร้านอาหารริ มคลอง
ร้านขายของที่ระลึก และวัด,โบสถ์คริ สต์โบราณสถาน อยูใ่ นระดับ ดี มีความต้องการในเรื่ องกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามโดยรวม ในระดับต้องการ  มีความพึงพอใจ
ต่อการท่องเที่ยวตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยรวม ในระดับพอใจ  พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ส่ วนใหญ่มากับครอบครัว มาโดยรถส่ วนตัว ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยต่อครั้งต�่ำกว่า 2,000 บาท   
เวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวโดยเฉลี่ย(ชม./ครั้ง)ต�่ำสุ ด  1 ชม./ครั้ง สูงสุ ด 10 ชม./ครั้ง มูลค่าในการซื้อสิ นค้า
ในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย(บาท)ต�่ำสุ ด  100 บาท สู งสุ ด 4,500 บาท  จ�ำนวนครั้งในมาเที่ยวตลาดน�้ำอัมพวา
ในรอบ 1 ปี (ครั้ง)ต�่ำสุ ด  1 ครั้ง/ปี สู งสุ ด 13 ครั้ง/ปี แนวโน้มการท่องเที่ยวซ�้ำตลาดน�้ำอัมพวาในอนาคต
โดยรวม อยู่ในระดับดี อย่างมากแนวโน้มการท่องเที่ ยวซ�้ำในอนาคตในเรื่ องโอกาสที่ จะกลับมาเที่ ยว
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ตลาดน�้ำอัมพวาในอนาคตภายใน 1 ปี (ครั้ง)ต�่ำสุ ด  0 ครั้ง  สูงสุ ด 15 ครั้ง นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมที่ใช้หลักความยัง่ ยืนในการท่องเที่ยวในตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามโดยรวมอยูใ่ น
ระดับดี
ส�ำหรับผลการวิจยั เชิงคุณภาพพบว่า ทางเทศบาลต�ำบลอัมพวาได้กำ� หนดนโยบายแบบแผน
เพื่อการพัฒนาไว้เรี ยบร้อย โดยด�ำเนิ นการไปอย่างช้าๆพัฒนาแบบทีละขั้นและต่อเนื่ องเพื่อการบริ หาร
และการจัดการนั้นง่ายขึ้นและสามารถควบคุมได้เพราะที่ผ่านมานั้น ตลาดน�้ำอัมพวาเติบโตเร็ วเกิ นจน
ไร้ทิศทาง และไม่มีมาตรการที่สามารถจะควบคุมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ วนข้อเสนอะแนะเนื่ องจาก
เทศบาลอัมพวาเป็ นเทศบาลขนาดเล็ก จึงส่ งผลให้ได้รับงบประมาณที่จะน�ำมาพัฒนาจ�ำนวนไม่มาก เพราะ
รายได้ส่วนมากมาจากนักท่องเที่ยว ในส่ วนของชุ มชนตลาดน�้ำอัมพวานั้น จะมีนโยบายให้มีการรวม
กลุ่มกันโดยการให้ชมรมแม่คา้ แผงลอย ประธานชุมชน  ชุมชนคนรักอัมพวา มาปรึ กษารับฟังปั ญหาของ
แต่ละฝ่ ายในแต่ละด้าน เพื่อแก้ไขปั ญหาและเพื่อให้เกิดการพัฒนาตลาดน�้ำให้ยงั่ ยืนต่อไป  ส่ วนนโยบาย
เรื่ องตลาดน�้ำของเทศบาล ในอนาคตอาจจะขยายทางเดินริ มคลองให้กว้างขึ้นโดยให้เกิดผลกระทบต่อผู ้
ประกอบการน้อยที่สุด และมีแผนการพัฒนา ให้มีตลาดน�้ำทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เพียง
อย่างเดียว แต่อาจจะต้องพัฒนาไปอย่างเป็ นระบบ มีการควบคุมราคาสิ นค้าและคุณภาพให้เหมาะสม เพื่อ
เป็ นการพัฒนาให้ตลาดน�้ำอัมพวาดีข้ ึนและอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนต่อไป
ค�ำส� ำคัญ:กิจกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน ตลาดน�้ำอัมพวา
ABSTRACT
The research on “ Guidelines for Developing Tourism activities and Destination for Sustainable Tourism of Amphawa Floating Market , SamutSongkramProvince”, purpose of this research were
to (1) study the Thai tourists’ demographies  have an effect on satisfaction to Amphawa floating market
tourism of Thai tourists (2) study the physical environment , the tourist attractions and sustainable
tourism activities have an effect on satisfaction to Amphawa floating market  tourism of Thai
tourists (3) study relationship between satisfaction to tourism and tourism behavior in Amphawa
floating market  of Thai tourists (4) study tourism behavior and sustainable tourism principle have an
effect on repeated tourism  tendency in Amphawa floating market of Thai tourists (5) study the guidelines
for developing tourism activities and destination for sustainable tourism of Amphawa floating market ,
SamutSongkramprovince.The research used qualitative reseach and quantitative research methodology.
The sampling  groups were  government officers in Amphawa district  , traders in Amphawa district
,community representatives  and  Thai tourists.
The quantitative research result found that most of tourists were single female aged 26-35 years
old. Their educational level was bachelor degree. Their income was 10,001-20,000Baht and their hometown was in Bangkok. The opinion to physical environment of Amphawa floating market in overall
was in good level. The opinion to tourist attractions in overall and in each aspect including restaurants
nearby canal, souvenir shops and temple, church, ancient remains were in good level. Requirement in
19

วารสารการบริการและการท่ องเทีย่ วไทย

ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558)

sustainable tourism activities in overall was in demand level.  The   satisfaction   to Amphawa floating
market tourism in overall was satisfy level. Most of Tourists behavior travelled with family, private
vihecles was used. The average number of purchase in travelling was less than 2,000 baht per time,
average time to travelling was minimum 1hour.and maximum 10hours. pertime,average of expense was
minimum 100 Baht and maximum 4,500 Baht per time, number to travelling within 1 year was  minimum
1 time and maximum 13 times per year. Repeated tourism tendency in overall was in excellent level and
opportunity to come back to travelling within 1 year was maximum 15 times the opinion to sustainable tourism
principle Amphawa floating market was in good level.
As for the qualitative research result found that  the municipal  Amphawadistric was determined
the policy for developing and unhurriedly achieve,step by step and continuity activities for simple to
direct management and able to control.Because of  the Amphawa floating market was suddenly growth
rapidly without direction and there was no the measure to efficiently control.For the suggestion,since
the municipal Amphawadistric is a small-sized municipality therefore, they obtained the limited
budget and the mostly income originate from the tourists. As for the Amphawa floating community,there
will be the policy to participate with vendor association, community leader and the  Amphawa lover’s
community listen to the trouble by each other side for solve the problem and sustainable floating market
development.For the planning of floating market  in  the future , there are more plans : to expand
footpath and will plan to open daily, not only on Friday,Saturday and Sunday. By the way,system should
develop. Cost and product quality must control for the better  way  and  sustainable  tourism development
at   Amphawa  floating market.
Keywords: tourism activities, sustainable tourism, Amphawa floating market
บทน�ำ

การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมีหลากหลายรู ปแบบซึ่ งแตกต่างกันไปตามทรัพยากรแต่ละ
สถานที่น้ นั ๆการท่องเที่ยวทางน�้ำเป็ นอีกรู ปแบบหนึ่ งของการท่องเที่ยวซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั คนไทยมา
ช้านาน ในสมัยก่อนคนไทยส่ วนใหญ่อาศัยแม่น้ ำ� ล�ำคลองเป็ นเส้นทางในการคมนาคมและมีวิถีชีวิตที่
อาศัยอยูร่ ิ มแม่น้ ำ � ด้วยเหตุน้ ี จึงท�ำให้เกิดการท่องเที่ยวทางน�้ำ  ซึ่ งในปั จจุบนั นิ ยมอย่างมาก เช่นการชมวิถี
ชี วิตชุมชนริ มน�้ำ  การล่องเรื อชมธรรมชาติและท�ำให้เกิดการท่องเที่ยวตลาดน�้ำตามมา จุดประสงค์เพื่อ
ให้ชาวบ้านในชุมได้นำ� ผลผลิตของท้องถิ่นมาจ�ำหน่าย เป็ นการสร้างรายได้ให้กบั ชุมชน และยังเป็ นการ
พัฒนาชุมชนไปในตัว โดยในปั จจุบนั สามารถพบเห็นตลาดน�้ำกระจายอยูใ่ นจังหวัดต่างๆมากมาย เช่น
กรุ งเทพมหานคร  นครปฐม ราชบุรี   รวมถึง สมุทรสงคราม ซึ่ งมีตลาดน�้ำที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่นิยมมาก
คือ ตลาดน�้ำอัมพวา
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ตลาดน�้ำ  คือ ตลาดที่พ่อค้าแม่คา้ พายเรื อบรรทุกสิ นค้ามาขายในย่านที่มีการเดินเรื อพลุกพล่าน
เช่น บริ เวณปากคลอง หรื อบริ เวณชุมชนที่อาศัยอยู่ริมน�้ำ  ตลาดน�้ำในอดีตคงมีมากมายหลายแห่ ง โดย
เฉพาะในบริ เวณภาคกลาง เนื่องจากภูมิประเทศอุดมด้วยแม่น้ ำ� ล�ำคลองหลายสาย ทั้งที่มีอยูต่ ามธรรมชาติ
และที่ขดุ ขึ้นเพื่อใช้เป็ นเส้นทางคมนาคมขนส่ งและขยายพื้นที่เพาะปลูก ย่านชุมชนจึงมักอาศัยอยูร่ ิ มน�้ำ
เป็ นส่ วนใหญ่ ตลาดน�้ำก็น่าจะอยูค่ ู่กบั ชุมชน เหล่านั้นด้วย (วราภรณ์  จิวชัยศักดิ์ , 2553)
ตลาดน�้ำ เป็ นวิถี ชี วิต ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ด้า นวัฒ นธรรม เศรษฐกิ จ และสัง คมของชุ ม ชนที่
อาศัยอยูบ่ ริ เวณที่ลุ่มภาคกลางที่มีความอุดมสมบูรณ์ เช่นกรุ งเทพมหานคร พระนครศรี อยุธยา ปทุมธานี
นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ราชบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา เป็ นต้น ตลาดน�้ำ  เป็ นชื่อเรี ยกแหล่ง
ค้าขายแลกเปลี่ ยนสิ นค้ากันในท้องน�้ำ  โดยอาศัยเรื อเป็ นพาหนะ แต่เดิ มนอกจากจะเรี ยก “นัด” แล้ว
ยัง มี เ รี ยกชื่ อ อื่ น อี ก ว่ า “ตลาดเรื อ” หรื อ “ตลาดท้อ งน�้ำ” และในที่ สุ ด ก็ ก ลายเป็ น “ตลาดน�้ำ”
(อุดม เชยกีวงศ์, 2552)
ในปั จจุบนั ความส�ำคัญของตลาดน�้ำลดลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และ
การคมนาคมทางบกที่สะดวกและรวดเร็ วกว่าการคมนาคมทางน�้ำ  จึงท�ำให้เกิดการถมคลองเพื่อสร้างถนน
อันมีผลให้วิถีชีวิตการท�ำมาหากินของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปด้วย อย่างไรก็ตาม การค้าขายในรู ป
แบบของตลาดน�้ำยังคงได้รับการสนับสนุ นจากหน่ วยงานระดับท้องถิ่น ตามนโยบายส่ งเสริ มการท่อง
เที่ยวของรัฐบาลเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้ราษฎรที่มีบา้ นเรื อนและสวนไร่ นาบริ เวณริ มแม่น้ ำ� ล�ำคลองได้นำ�
ผลิตผลทางการเกษตร ตลอดจนงานหัตถกรรมพื้นบ้าน ออกมาจ�ำหน่ายเป็ นการช่วยเพิ่มพูนรายได้ให้แก่
ราษฎรอีกทางหนึ่ง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาลักษณะส่ วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
2. เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพ แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของตลาด
น�้ำอัมพวาที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ของนักท่อง
เที่ยวชาวไทย
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและพฤติกรรมที่ใช้หลักความยัง่ ยืนในการท่องเที่ยวที่มีผล
ต่อแนวโน้มการท่องเที่ยวซ�้ำในอนาคตที่ตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
5. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยัง่ ยืนของ
ตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
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สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1  นักท่องเที่ยวที่มีลกั ษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ สถานภาพ รายได้
ต่อเดือน ภูมิลำ� เนา ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวตลาดน�้ำอัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม ของนักท่องเที่ยวชาวไทยแตกต่างกัน
สมมติฐานที่   2  ลักษณะทางกายภาพของตลาดน�้ำอัมพวา (ประกอบด้วย ทิวทัศน์และสภาพ
อากาศ การเดินทางเข้าถึงแหล่งสถานที่จอดรถ  การตกแต่ง/การจัดสถานที่/การจัดผัง) มีผลต่อความพึง
พอใจต่อการท่องเที่ยวตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
สมมติฐานที่ 3  แหล่งท่องเที่ยว (ประกอบด้วย  ร้านอาหารริ มคลองวัด ,โบสถ์คริ สต์ , โบราณ
สถาน ร้านขายของที่ระลึก สถานที่พกั ) มีผลต่อความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
สมมติฐานที่ 4  กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (ประกอบด้วย กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และสังคม กิ จกรรมท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศและอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม  กิ จกรรมท่องเที่ยวเพื่อการเรี ยนรู ้ ทาง
เศรษฐกิจกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน  กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมะ/แสวงบุญ) มีผลต่อความพึงพอใจ
ต่อการท่องเที่ยวตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
สมมติฐานที่ 5  ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาด
น�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
สมมติฐานที่ 6  พฤติกรรมการท่องเที่ยวมีผลต่อแนวโน้มการท่องเที่ยวซ�้ำในอนาคตที่ตลาดน�้ำ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
สมมติ ฐ านที่ 7  พฤติ ก รรมที่ ใ ช้ห ลัก ความยัง่ ยืน ในการท่ อ งเที่ ย ว (ประกอบด้ว ย ลดการใช้
ทรัพยากรอย่างสิ้ นเปลืองดูแลทรัพยากรการท่องเที่ยวให้ใช้ได้ในระยะยาวการกระจายรายได้ให้ทวั่ ถึงกัน
ของคนในท้องถิ่นสนับสนุนการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนกิจกรรมการบ�ำเพ็ญประโยชน์เชิงอาสา
สมัครระหว่างภาครัฐ ชุมชน สถาบันการศึกษา) มีผลต่อแนวโน้มการท่องเที่ยวซ�้ำในอนาคตที่ตลาดน�้ำ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ท�ำให้ทราบถึงลักษณะส่ วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวตลาดน�้ำอัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
2. ท�ำให้ทราบถึงลักษณะทางกายภาพ แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของ
ตลาดน�้ำอัมพวามีผลต่อความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
3. ท�ำให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการท่อง
เที่ยวตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
4. ท�ำให้ทราบถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวและพฤติกรรมที่ใช้หลักความยัง่ ยืนในการท่องเที่ยวที่มี
ผลต่อแนวโน้มการท่องเที่ยวซ�้ำในอนาคตที่ตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
5.  ท�ำให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยัง่ ยืน
ของตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
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ขอบเขตการวิจยั
ขอบเขตเนื้อหา ผูศ้ ึกษามุ่งศึกษาตัวแปร ดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ คือ  (1) ลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่เพศอายุสถานภาพระดับการศึกษาอาชีพราย
ได้ต่อเดือนและ ภูมิลำ� เนา (2) ลักษณะทางกายภาพของตลาดน�้ำอัมพวาประกอบด้วยทิวทัศน์และสภาพ
อากาศ   การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว สถานที่จอดรถ และ  การตกแต่ง/การจัดสถานที่/การจัดผัง
(3) แหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย ร้านอาหารริ มคลองร้านขายของที่ระลึกวัด ,โบสถ์คริ สต์ , โบราณสถาน
และ สถานที่พกั (4) กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน ประกอบด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
สังคมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิ เวศและอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อมกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อการเรี ยนรู ้ทางเศรษฐกิจ
กิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมะ/แสวงบุญ
2. ตัวแปรตาม คือ (1) ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย(2) พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วตลาดน�้ำ อัม พวา  จัง หวัด สมุ ท รสงครามของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย  (3 ) แนวโน้มการท่องเที่ยวซ�้ำในอนาคต (4) พฤติกรรมที่ใช้หลักความยัง่ ยืนใน
การท่องเที่ยว
วิธีดำ� เนินการวิจยั
ประชากรและตัวอย่ าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั เชิงปริ มาณครั้งนี้ คือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในตลาดน�้ำ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คือนักท่องเที่ ยวชาวไทยที่ มาท่ องเที่ ยวในตลาดน�้ำอัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่ องจากไม่ทราบจ�ำนวนประชากรที่แน่ นอน ผูว้ ิจยั จึงได้กำ� หนดขนาดตัวอย่าง
โดยใช้สูตรกรณี ไม่ทราบประชากรที่แน่นอน (กัลยา วานิ ชย์บญั ชา, 2545: 27)ที่ระดับความคลาดเคลื่อน
ร้อยละ ±5 2ดังนี้     
1.962   =
2 384.16 = 385 คนได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 385 คน และได้เพิม
สูตรn=  4eZ2 แทนค่าในสูตร: n=  4x0.05
่ กลุ่ม
ตัวอย่างอีก 15คนรวมเป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 400 คน
2.ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพครั้ งนี้ คื อ (1) หน่ ว ยงานภาครั ฐ จ�ำ นวน 3 คน
(2) ผูป้ ระกอบการ จ�ำนวน 3 คน (3) กลุ่มตัวแทนชุมชน จ�ำนวน 3 คน
เครื่องมือ
1. เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ก ารเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เชิ ง ปริ มาณ คื อ แบบสอบถามโดยลัก ษณะของ
แบบสอบถามประกอบด้วย 8 ส่ วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ลักษณะส่ วนบุคคลหมายถึ งลักษณะเฉพาะของนัก
ท่องเที่ ยวด้านเพศอายุสถานภาพ อาชี พ ระดับการศึกษารายได้ต่อเดื อนภูมิลำ� เนา มีจำ� นวน 7 ข้อเป็ น
แบบสอบถามชนิดปลายปิ ดมีตวั เลือกให้ตอบ
ส่ วนที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของตลาดน�้ำอัมพวามีจำ� นวนรวม 12 ข้อลักษณะค�ำถามเป็ นแบบ
Semantic Differential  Scale มี 5 ระดับโดยก�ำหนดน�้ำหนักคะแนนแต่ละระดับ
ส่ วนที่ 3 แหล่งท่องเที่ยวในตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามมีจำ� นวนรวม 23 ข้อ ลักษณะ
ค�ำถามเป็ นแบบ Semantic Differential  Scale มี 5 ระดับ จ�ำนวน 14 ข้อและ Rating Scale มี 10 ระดับ
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จ�ำนวน 5 ข้อ ส่ วนลักษณะค�ำถามแบบปลายปิ ดมีหลายตัวเลือกให้ตอบ จ�ำนวน 4 ข้อ  โดยก�ำหนดน�้ำหนัก
คะแนนแต่ละระดับ
ส่ วนที่ 4 กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน มีจำ� นวนรวม 15 ข้อลักษณะค�ำถามเป็ นแบบ Rating
Scale มี 5 ระดับโดยก�ำหนดน�้ำหนักคะแนนแต่ละระดับ
ส่ วนที่ 5 ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีจำ� นวนรวม
6 ข้อประกอบด้วย ลักษณะค�ำถามเป็ นแบบ  Semantic Differential  Scale มี 10 ระดับจ�ำนวน 1 ข้อและ
ลักษณะค�ำถามเป็ นแบบRating Scale  มี 5 ระดับจ�ำนวน 5 ข้อ โดยก�ำหนดน�้ำหนักคะแนนแต่ละระดับ
ส่ วนที่ 6 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีจำ� นวนรวม 6 ข้อ
ประกอบด้วย ลักษณะค�ำถามแบบปลายปิ ด มีหลายตัวเลือกให้ตอบมีจำ� นวน 3 ข้อ และ (2) ลักษณะค�ำถาม
แบบปลายเปิ ดโดยให้เติมค�ำ มีจำ� นวน 3 ข้อ
ส่ วนที่ 7 แนวโน้มการท่องเที่ยวซ�้ำตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีจำ� นวนรวม 3 ข้อ
ประกอบด้วย  ลักษณะค�ำถามเป็ นแบบ Semantic Differential  Scale มี 10ระดับมีจำ� นวน 2 ข้อ  และ  
ลักษณะค�ำถามแบบปลายเปิ ดโดยให้เติมค�ำ มีจำ� นวน 1 ข้อ โดยก�ำหนดน�้ำหนักคะแนนแต่ละระดับ
ส่ วนที่ 8 พฤติกรรมที่ใช้หลักความยัง่ ยืนในการท่องเที่ยว มีจำ� นวนรวม 5 ข้อลักษณะค�ำถามเป็ น
แบบLikert Scale มี 5 ระดับโดยก�ำหนดน�้ำหนักคะแนนแต่ละระดับ
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เชิงคุณภาพได้แก่   การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth  Interview)
กับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทั้ง 3 กลุ่ม คือ  หน่วยงานภาครัฐผูป้ ระกอบการและกลุ่มตัวแทนชุมชน โดยการใช้
แบบสัมภาษณ์ โดยมีแนวค�ำถามและประเด็น
การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้สถิติ 2 ประเภท ดังนี้
สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistic) (สถิติพ้ืนฐาน) เพื่ออธิ บายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้สถิติ  ค่าความถี่ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต�่ำสุ ด ค่าสูงสุ ด
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential  Statistic) เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐาน
1.2.1 ค่า t-test ใช้เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระกัน
1.2.2 ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One- Way ANOVA) ใช้เปรี ยบ
เทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากรที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม
1.2.3 ค่าการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เป็ นการตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร 2 ตัวหรื อมากกว่า
1.2.4 ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ อ ย่า งง่ า ยของเพี ย ร์ สั น (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) ใช้เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง  2ตัวแปรที่เป็ นอิสระกัน
การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
น�ำข้อมูลที่ได้จากเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เชิ งคุณภาพคือแบบสัมภาษณ์แล้วจึงน�ำไปสัมภาษณ์
โดยตรงกับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทั้ง 3 กลุ่ม รวมจ�ำนวน 9 คน หลังจากนั้นน�ำข้อมูลที่ได้ท้ งั หมดท�ำการถอด
ค�ำสัมภาษณ์แล้วจึงน�ำมาวิเคราะห์ขอ้ มูล
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สรุปผลการวิจยั
สรุ ปผลการวิจยั เชิงปริ มาณ
1.ลักษณะส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งเป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดน�้ำอัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และภูมิลำ� เนา
พบว่านักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-35 ปี สถานภาพโสด
มีระดับการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี อาชีพธุรกิจส่ วนตัว มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และภูมิลำ� เนา
กรุ งเทพมหานคร
2. ลักษณะทางกายภาพโดยรวมของตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยรวมในระดับ
ดี โดยพบว่า นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อทิวทัศน์และบรรยากาศในเรื่ องความสวยงาม  การ
เดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มีความสะดวก  สถานที่จอดรถ มีระเบียบ และการตกแต่ง/การจัดสถานที่/
การจัดผัง มีความความดึงดูดใจ
3. แหล่งท่องเที่ยวในตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามโดยรวม ในเรื่ องของร้านอาหารริ ม
คลอง ร้านขายของที่ระลึก และวัด,โบสถ์คริ สต์,โบราณสถาน อยูใ่ นระดับ ดี   โดยพบว่า   นักท่องเที่ยว
ส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อร้านอาหารริ มคลองซึ่ งมีความหลากหลายของร้าน/เมนูอาหาร ให้เลือกมาก
ส่ ว นร้ า นขายของที่ ร ะลึ ก มี ค วามหลากหลายของของที่ ร ะลึ ก ให้เ ลื อ กมาก  ในส่ ว นของ วัด ,โบสถ์
คริ ส ต์, โบราณสถานในเรื่ อ งของสถาปั ต ยกรรมภายใน ภายนอกน่ า ดึ ง ดู ด ใจมาก และในด้า นของ
สถานที่ พกั พบว่านักท่ องเที่ ยวมี ความ ต้องการมาก ในเรื่ อง ความดั้งเดิ มย้อนยุค/ความโบราณของ
โฮมสเตย์
4. กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามโดยรวม ในระดับ
ต้องการ พบว่า นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่มีความต้องการกิ จกรรมท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมและสังคม คือ
การจัดกิจกรรมตามประเพณี ของไทย เช่น งานสงกรานต์,งานลอยกระทงเป็ นอันดับแรก
5. ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ ยวตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นักท่องเที่ ยวส่ วน
ใหญ่มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยรู ้ สึกประทับใจมาก
ในการมาเที่ยวในครั้งนี้ และพอใจกับคุณภาพของการให้บริ การในแหล่งท่องเที่ยวโดยทัว่ ไป
6. พฤติ กรรมการท่ องเที่ ยวตลาดน�้ำอัมพวา  จังหวัดสมุ ทรสงครามพบว่านักท่ องเที่ ยวส่ วน
ใหญ่ มากับครอบครัว โดย มารถส่ วนตัว มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยต่อครั้งต�่ำกว่า 2,000 บาท
ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวโดยเฉลี่ย ต�่ำสุ ด  1 ชม./ครั้ง สู งสุ ด 10 ชม./ครั้ง มูลค่าในการซื้ อสิ นค้าใน
แต่ละครั้งโดยเฉลี่ย ต�่ำสุ ด  100 บาท สู งสุ ด 4,500 บาท และมีจำ� นวนครั้งในการมาเที่ยวตลาดน�้ำอัมพวา
ในรอบ 1 ปี ต�่ำสุ ด  1 ครั้ง/ปี สูงสุ ด 13 ครั้ง/ปี
7. แนวโน้มการท่องเที่ยวซ�้ำตลาดน�้ำอัมพวาในอนาคตโดยรวม อยูใ่ นระดับดี อย่างมาก พบว่า
นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่มีแนวโน้มและโอกาสที่จะกลับมาเที่ยวตลาดน�้ำอัมพวาในอนาคตภายใน 1 ปี (ครั้ง)
สูงสุ ด 15 ครั้ง  และจะมีการแนะน�ำ /บอกต่อเพื่อนหรื อคนที่รู้จกั ให้มาเที่ยวตลาดน�้ำอัมพวา
8. พฤติกรรมที่ ใช้หลักความยัง่ ยืนในการท่องเที่ ยวในตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โดยรวมอยู่ในระดับดี พบว่า นักท่ องเที่ ยวส่ วนใหญ่ มีความคิ ดเห็ นต่ อการลดการใช้ทรั พยากรอย่าง
สิ้ นเปลือง เช่น ลดการใช้ถุงพลาสติกหรื อโฟมในการห่ออาหาร เป็ นอันดับแรก
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การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่1 ลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษาอาชี พ  รายได้ต่อ
เดื อ นแตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจต่ อ การท่ อ งเที่ ย วตลาดน�้ำ อัม พวา จัง หวัด สมุ ท รสงคราม
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยแตกต่างกัน
การเปรียบเทียบความแตกต่ างของความพึงพอใจต่ อการ
ท่ องเทีย่ วตลาดน�ำ้ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามจ�ำแนก
ลักษณะประชากรศาสตร์ ผลการทดสอบ
เป็ นรายคู่โดยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant
Difference (LSD)

เพศ

อายุ

สถานภาพ
โสด กับ สมรส*

ระดับการศึกษา
ผลการทดสอบป.ตรี กับ ต�่ำกว่าหรื อเท่ากับมัธยม*
* ป.ตรี กับ ปวส./อนุปริ ญญา**

อาชีพ
นักเรี ยน กับ ธุรกิจส่ วนตัว*
*นักเรี ยน กับ อาชีพอื่นๆ
*พนักงานเอกชน กับ ธุรกิจส่ วนตัว*

รายได้ต่อเดือน

ภูมิลำ� เนา
*มีนยั ล�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  **มีนยั ล�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 1 นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี เ พศ   อายุ รายได้ต่ อ เดื อ นและภู มิ ล �ำ เนาที่ แตกต่ า งกัน
มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามไม่แตกต่างกันส่ วนนักท่องเที่ยว
ที่สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวตลาดน�้ำอัมพวา
จังหวัดสมุทรสงครามแตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยนักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพ
โสด มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามต่างจาก นักท่องเที่ยวที่มี
สถานภาพสมรส/อยูด่ ว้ ยกัน  อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ส่ วนนักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามต่างจาก นักท่องเที่ยว
ที่มีระดับการศึกษาต�่ำกว่าหรื อเท่ากับมัธยมศึกษา/ปวช  และ ปวส./อนุปริ ญญา อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ  .01  และนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวตลาดน�้ำอัมพวา
จังหวัดสมุ ทรสงครามต่ างจากนักท่ องเที่ ยวที่ มีอาชี พ  ธุ รกิ จส่ วนตัวและอาชี พอื่ นๆอย่างมี นัยส�ำคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ .01 และ.05  ส่ วนนักท่องเที่ ยวที่ มีอาชี พนักงานบริ ษทั เอกชน  มี ความพึงพอใจต่อ
การท่ อ งเที่ ย วตลาดน�้ำ อัม พวาจัง หวัด สมุ ท รสงครามต่ า งจากนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี อ าชี พ ธุ ร กิ จ ส่ ว นตัว
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 2 ลักษณะทางกายภาพ แหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของตลาดน�้ำ
อัมพวามีผลต่อความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวตลาดน�้ำอัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย
ลักษณะทางกายภาพ แหล่ งท่ องเทีย่ ว กิจกรรมการท่ องเทีย่ วอย่ างยัง่ ยืน ระดับนัยส� ำคัญทางสถิติ
ทิวทัศน์และอากาศโดยรวม
.004 **
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยรวม
.011*
ร้านอาหารริ มคลองโดยรวม
.013*
วัด,โบสถ์คริ สต์,โบราณสถานโดยรวม
.002**
สถานที่พกั โดยรวม
.020*
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยรวม
.001**
กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนโดยรวม
.001**
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ของตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจ
ต่อการท่องเที่ยวตลาดน�้ำอัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม ของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่ามีตวั แปรที่ร่วม
กันพยากรณ์ ความพึงพอใจต่ อการท่ องเที่ ยวตลาดน�้ำอัมพวาได้อย่างมี นัยส�ำคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01
โดยตัวแปรที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยเป็ นบวกกับตัวแปรตาม ประกอบด้วย  1. ลักษณะทางกายภาพใน
ด้านทิวทัศน์และสภาพอากาศโดยรวมและด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยรวม  2. แหล่งท่องเที่ยวใน
ด้านร้านอาหารริ มคลองโดยรวมวัด,โบสถ์คริ สต์,โบราณสถานโดยรวม   สถานที่พกั โดยรวม 3. กิจกรรม
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในด้านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยรวมและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนโดยรวม
ตามล�ำดับ
ตารางที่ 3 พฤติกรรมการท่องเที่ยวและพฤติกรรมที่ใช้หลักความยัง่ ยืนในการท่องเที่ยวมีผลต่อ
แนวโน้มการท่องเที่ยวซ�้ำในอนาคตที่ตลาดน�้ำอัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม  ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
พฤติกรรมการท่ องเทีย่ วและพฤติกรรมทีใ่ ช้ หลักความยัง่ ยืนในการท่ องเทีย่ ว ระดับนัยส� ำคัญทางสถิติ
มูลค่าในการซื้อสิ นค้า
.001**
ลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้ นเปลือง
.003**
สนับสนุนการรักษาวัฒนธรรม
.020*
จากตารางที่ 3 ผลการวิเ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง พหุ ข องตัว แปรที่ ส ามารถพยากรณ์ แ นวโน้ม
การท่องเที่ยวซ�้ำตลาดน�้ำอัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม ของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่ามีตวั แปรที่ร่วมกัน
พยากรณ์แนวโน้มการท่องเที่ยวซ�้ำตลาดน�้ำอัมพวาได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ พฤติกรรม
ที่ใช้หลักความยัง่ ยืนในการท่องเที่ยวและพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยตัวแปรที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอย
เป็ นบวกกับ ตัว แปรตาม ประกอบด้ว ยพฤติ ก รรมที่ ใ ช้ห ลัก ความยัง่ ยื น ในการท่ อ งเที่ ย วในด้า นลด
การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้ นเปลือง  ส่ วนตัวแปรที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยเป็ นลบกับตัวแปรตาม ประกอบ
ด้วยมูลค่าในการซื้ อสิ นค้าในแต่ละครั้ ง และพฤติ กรรมที่ ใช้หลักความยัง่ ยืนในการท่ องเที่ ยวในด้าน
สนับสนุนการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนตามล�ำดับ
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ตารางที่ 4 ความพึงพอใจต่ อการท่ องเที่ ยวมี ความสัมพันธ์ก บั พฤติ กรรมการท่ องเที่ ยวตลาด
น�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ของนักท่องเที่ยวชาวไทย (มูลค่าในการซื้ อสิ นค้าและความถี่ในการ
ท่องเที่ยว)
ความพึงพอใจต่ อการท่ องเทีย่ วมีความสั มพันธ์
ระดับความสั มพันธ์ ทิศทาง
กับพฤติกรรมการท่ องเทีย่ วตลาดน�ำ้ อัมพวา
มูลค่าในการซื้อ
.047ระดับต�่ำ ตรงข้ามกัน
ความถี่ในการมาท่องเที่ยว
.189ไม่สมั พันธ์กนั จากตารางที่ 4 ผลทดสอบสมมติ ฐานด้วยสถิ ติสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สัน
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่าความพึงพอใจโดยรวมมีความสัมพันธ์กบั
พฤติ กรรมการท่องเที่ ยวตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามด้านมูลค่าในการซื้ อสิ นค้า(บาท/ครั้ง)
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต�่ำในทิศทางตรงข้ามกันในขณะที่ความ
พึงพอใจโดยรวมไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ด้านความถี่ในการท่องเที่ยว
สรุปผลการวิจยั เชิงคุณภาพ
จากข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ มีดงั นี้ ตลาดน�้ำอัมพวานั้นมีมานานแล้ว ซึ่ งยังคงความเป็ น
เอกลักษณ์และความเป็ นตัวตนของตลาดน�้ำอยู่ เป็ นแหล่งตลาดน�้ำที่จงั หวัดใกล้เคียงมารวมตัวกัน เพราะ
ในสมัยก่อนความเจริ ญทางด้านคมนาคมยังไม่สะดวก จึงมีการแลกเปลี่ยนสิ นค้ากันทางเรื อจากจังหวัด
ใกล้เคียง เช่น เพชรบุรี ราชบุรี ซึ่ งจะมารวมตัวกันที่ตลาดน�้ำอัมพวา แต่เมื่อมีถนนเส้นพระรามสองท�ำให้
การคมนาคมสะดวกขึ้น ส่ งผลต่อการค้าขายแลกเปลี่ยนสิ นค้าจากทางเรื อมาเป็ นทางบกแทน เป็ นผลท�ำให้
ตลาดน�้ำอัมพวาซบเซาลงไปต่อมาตลาดน�้ำอัมพวารับการฟื้ นฟูอีกครั้งเมื่อ 10 ปี ที่แล้ว นอกจากนั้นการ
ท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยได้จดั แคมเปญที่ชื่อ อเมซิ่ ง ไทยแลนด์ จึงท�ำให้นกั ท่องเที่ยวรู ้จกั อัมพวาและ
การท่องเที่ยวในรู ปแบบใหม่อีกครั้ง ส่ วนของกิจกรรมต่างๆที่ได้มีการพัฒนานั้น มี 6 ด้าน ดังนี้
กิ จ กรรมตามประเพณี เช่ น การจั ด งานสงกรานต์ ตั ก บาตรรอบอั ม พวาในงานเฉลิ ม
พระชนมพรรษา ในวันที่ 12 สิ งหาคมและ 5 ธันวาคมของทุกปี นักท่องเที่ยวจะมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเหล่า
นี้ดว้ ย ประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา ซึ่งอัมพวานั้นมีท้ งั หมด 10 ชุมชน แต่ละชุมชนนั้นจะมีเอกลักษณ์เป็ น
ของตัวเอง กิจกรรมก็จะแตกต่างกันไป ซึ่ งเมื่อก่อนนี้ ทางเทศบาลจะมีการแห่ เทียนตามวัดในพื้นที่อำ� เภอ
อัมพวาประมาณ 30 วัด แต่ในปัจจุบนั การบริ หารการจัดการนั้นเปลี่ยนไป คือในแต่ละพื้นที่จะมี องค์การ
บริ หารส่ วนต�ำบลจัดกิจกรรมกันเอง
กิ จกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์หรื อจิ ตอาสานั้น ทางเทศบาลได้รับความร่ วมมื อจากโรงพยาบาล
ศิริราช มาให้การตรวจรักษามวลกระดูก ตรวจไขข้อให้กบั คนในชุมชน เนื่ องจากเทศบาลไม่ได้มีหน้าที่
ดูแลตลาดน�้ำและนักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว กิจกรรมนี้ จึงเปรี ยบเสมือนความรับผิดชอบและเป็ นหน้าที่
ที่ทางเทศบาลจะต้องดูแลคนในชุมชนให้มีสุขภาพและความเป็ นอยูท่ ี่ดี
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กิจกรรมทางด้านสิ่ งแวดล้อมคือ การรณรงค์ให้ผปู ้ ระกอบการและนักท่องเที่ยวที่มาช่วยกันรักษา
ล�ำคลองให้สะอาด เนื่ องจากตลาดน�้ำอัมพวามี น้ ำ� ขึ้นน�้ำลงเป็ นธรรมชาติ ของมันเอง ไม่มีเขื่อนกั้นน�้ำ
เหมือนตลาดน�้ำบางแห่ งซึ่ งมีประตูน้ ำ� ปิ ด กิจกรรมการล่องเรื อชมหิ่ งห้อย  ทางเทศบาลได้มีการรณรงค์
ให้ชาวบ้านช่วยอนุรักษ์ตน้ ล�ำภู ไม่ให้มีการตัด เพื่อไม่ให้เป็ นการลดวงจรชีวิตของหิ่ งห้อยซึ่ งเป็ นสัตว์ที่
มีวงจรชีวิตสั้น รวมไปถึงการรณรงค์ในเรื่ องผลกระทบทางระบบนิ เวศ เช่นการล่องเรื อยนต์ที่มีเสี ยงดัง
เกินจ�ำกัด น�้ำมันเครื่ องยนต์ ซึ่งสิ่ งเหล่านี้จะส่ งผลกระทบต่อการผสมพันธุ์ของหิ่ งห้อยเป็ นอย่างมาก
กิ จกรรมการอนุ รักษ์ประเพณี ส่ วนใหญ่ จะเน้นในเรื่ องประเพณี พ้ื นบ้านที่ ได้ลดหายไปบ้าง
เช่นการท�ำกระทงกาบกล้วยในช่วงเทศกาลลอยกระทง ซึ่ งชุ มชนอัมพวามีชื่อเสี ยงมากทางด้านการท�ำ
กระทงกาบกล้วย จนในปั จจุบนั นี้ มีชื่อเสี ยงโด่งดังกลับมาอีกครั้งและคนในชุ มชนอัมพวายังมีคนไทย
เชื้อสายจีน จึงมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเพณี    วัน เทศกาลกินเจ และเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของ
ชุมชนตลาดน�้ำอัมพวาให้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็ นการจัดกิ จกรรมเพื่อชุมชนและชาวบ้านเพื่อให้ชุมชนได้
ตระหนักถึงความห่วงใยของเทศบาลที่มีต่อชุมชนอีกด้วย
กิ จกรรมทางด้านเกษตรกรรม อัมพวานั้นได้มีการพัฒนาในเรื่ องการปลูกข้าวพันธุ์ ไรซ์เบอรี่
(Rice Berry) ซึ่ งก� ำ ลั ง เป็ นที่ นิ ย มมากในปั จจุ บ ั น เป็ นโครงการที่ ม าจากแพทย์ แ หนมแดง
ซึ่ งอยู่พ้ืนที่ ออกไปทางบริ เวณปากท่องแต่ยงั คงอยู่ในอ�ำเภออัมพวา เป็ นโครงการในพระราชด�ำริ ของ
สมเด็จพระเทพฯ ซึ่ งจะมีการเก็บเกี่ยวข้าวในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 และ เดือน เมษายน 2558  โดย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็ นประธานในการเปิ ดงานดังกล่าว    
ส่ วนเรื่ องของนโยบายเพื่อการพัฒนานั้น ทางเทศบาลได้กำ� หนดแบบแผนไว้เรี ยบร้ อย แต่มี
การด�ำ เนิ น การไปอย่ า งช้ า ๆ เพราะที่ ผ่ า นมานั้ น ตลาดน�้ ำอัม พวาเติ บ โตเร็ ว เกิ น จนไร้ ทิ ศ ทาง
ขาดการควบคุ มและไม่มีมาตรการที่ สามารถจะควบคุ มได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ทางเทศบาลจึ งอยาก
ให้มีการพัฒนาแบบ ค่อยๆเป็ นค่อยๆไป เพื่อเวลาในการบริ หารและการจัดการนั้นจะได้ง่ายขึ้ นและ
สามารถควบคุมได้บา้ งในบางส่ วน
ส�ำ หรั บ ข้อ เสนอแนะ เนื่ อ งจากเทศบาลอัม พวาเป็ นเทศบาลขนาดเล็ ก จึ ง ส่ ง ผลให้ ไ ด้รั บ
งบประมาณที่จะน�ำมาพัฒนาจ�ำนวนไม่มาก เพราะรายได้ส่วนมากมาจากนักท่องเที่ยว ในส่ วนของชุมชน
ตลาดน�้ำอัมพวานั้น จะมีนโยบายให้มีการรวมกลุ่มกันโดยการให้ชมรมแม่คา้ แผงลอย ประธานชุ มชน
ชุมชนคนรักอัมพวา มาปรึ กษารับฟั งปั ญหาของแต่ละฝ่ ายในแต่ละด้าน เพื่อแก้ไขปั ญหาและเพื่อให้เกิด
การพัฒนาตลาดน�้ำให้ยง่ั ยืนต่อไป
ส่ วนนโยบายเรื่ องตลาดน�้ำของเทศบาล ในอนาคตอาจจะขยายทางเดิ นริ มคลองให้กว้างขึ้ น
โดยให้เกิดผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการน้อยที่สุด และมีแผนการพัฒนาให้มีตลาดน�้ำทุกวันไม่ใช่เฉพาะ
วัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เพียงอย่างเดียว แต่อาจจะต้องพัฒนาไปอย่างเป็ นระบบ เพราะปั จจุบนั ตลาดน�้ำอัมพวา
เติบโตเร็ วเกินจนไร้ระเบียบแบบแผน จึงมีการควบคุมที่ค่อนข้างยากในระดับหนึ่ ง เช่นผูป้ ระกอบการ
ที่มาจากนอกพื้นที่ ท�ำให้สินค้ามีราคาสู ง และไม่ค่อยมีคุณภาพ เทศบาลจึงต้องจัดนโยบายที่มีแบบแผน
ในการควบคุมราคาสิ นค้าให้เหมาะสมกับสิ นค้า ท่าเรื อเอกชนที่ค่อนข้างละเลยต่อความปลอดภัยของนัก
ท่องเที่ยว  ทางเทศบาลก็ได้มีการขอความร่ วมมือกับผูป้ ระกอบการในเรื่ องนี้ดว้ ย ในส่ วนของการรองรับ
นักท่องเที่ยวในวันธรรมดา ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติน้ นั เทศบาลขอความร่ วมมือให้
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ทุ ก ฝ่ ายดู แ ลนัก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม นี้ ด้ว ยเพราะสิ่ ง ที่ นัก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ต ้อ งการมาสัม ผัส คื อ ความเป็ น
ธรรมชาติ การค้นหาความดั้งเดิม การท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ ความเป็ นอยูข่ องชุมชนตลาดน�้ำ  โดยภาพรวม
แล้วเรื่ องการพัฒนายังคงมี อยู่ไปเรื่ อยแต่ ท้ งั นี้ ท้ งั นั้น นโยบายทุ กสิ่ งที่ กล่ าวมาขึ้ นอยู่กบั งบประมาณ
ซึ่ งในเรื่ องนี้ จะต้องให้หน่ วยงานภาครั ฐเป็ นผูจ้ ดั สรรงบประมาณที่ เหมาะสมเพื่อพัฒนาให้ตลาดน�้ำ
อัมพวาดีข้ ึนและอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนต่อไป
อภิปรายผล
1.นักท่องเที่ยวที่สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว
ตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามแตกต่างกันทั้งนี้อาจเป็ นเพราะในเรื่ องของส่ วนแบ่งทางการตลาด
สิ นค้าและบริ การเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้มาก อีกทั้งยังมีรายได้และมีอำ� นาจการซื้อค่อนข้างสูง  สามารถรับ
รู ้ถึงคุณค่าของสิ นค้าและการให้บริ การ มีความคาดหวังสู งในสิ นค้าและบริ การที่จะได้รับมากกว่ากลุ่มอื่น
มีการตัดสิ นใจที่รอบคอบกว่า จึงท�ำให้เกิดความพึงพอใจมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับความพึง
พอใจของ Maslow (2000 อ้างถึงใน ธัญญารัตน์ บุญต่อ, 2552: 39) ที่วา่ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
คือ การรับรู ้ของนักท่องเที่ยวแต่ละคนที่มีต่อบริ การที่ได้รับซึ่ งสอดคล้องกับความคาดหวัง ความพึงพอใจ
นั้นเป็ นเรื่ องของแต่ละบุคคลที่มีระดับของความคาดหวังที่ต่างกัน หากนักท่องเที่ยวต้องตัดสิ นใจเลือก
ใช้บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม ความคาดหวังในการบริ การย่อมแตกต่างกัน ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของเวลาใน
การให้บริ การ สิ่ งที่ควรค�ำนึงถึงคือระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อบริ การตลาดน�้ำ 
2. ลัก ษณะทางกายภาพของตลาดน�้ำ อัม พวา จัง หวัด สมุ ท รสงคราม พบว่ า นัก ท่ อ งเที่ ย วมี
ความคิ ด เห็ น ต่ อ ลัก ษณะทางกายภาพโดยรวมของตลาดน�้ำ อัม พวา จัง หวัด สมุ ท รสงคราม โดยรวม
ในระดับ ดี ซึ่ งสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การพัฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว โดยนิ ค มจารุ ม ณี ( 2536)
กล่าวถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวว่า การที่จะสร้างหรื อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นพื้นที่ที่ไม่น่าสนใจ
ให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สำ� คัญสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้น้ นั จะต้องค�ำนึ งถึงจุดส�ำคัญในด้านสภาพ
แวดล้อมทางธรรมชาติท้ งั ในแง่กายภาพหรื อภูมิภาคต�ำแหน่งที่ต้ งั หรื อชื่อเสี ยงของสถานที่ที่กระจายไปสู่
โลกภายนอกสรุ ปได้ว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อให้ประสบผลส�ำเร็ จต้องประกอบด้วยความสามารถ
ในการใช้บริ การของผูท้ ่องเที่ยวความสะดวกในการเดินทางและการเข้าถึงและความสามารถที่จะรับได้
ของพื้นที่ชื่อเสี ยงของสถานที่ที่กระจายไปสู่โลกภายนอก
3. แหล่งท่องเที่ยวในตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็น
ต่อแหล่งท่องเที่ยวในตลาดน�้ำอัมพวา โดยรวมในระดับดี ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของกาญจนา กันภัย
และคณะ(2552) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมนักท่องเที่ยว กรณี ศึกษาตลาดน�้ำอัมพวา ที่พบว่า พฤติกรรม
การเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า และใช้บ ริ ก ารที่ ต ลาดน�้ำ อัม พวา ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์คื อ การที่ นัก ท่ อ งเที่ ย วได้สั ม ผัส
กับ บรรยากาศดั้ง เดิ ม ภายในร้ า นค้า ต่ า งๆ ด้า นราคาคื อ อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ร าคาที่ เ หมาะสม
ด้า นช่ อ งทางการจัด จ�ำ หน่ า ย คื อ ตลาดน�้ำ อัม พวามี ชื่ อ เสี ย งและเป็ นอัน ดับ 1 ของตลาดน�้ำ  และ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด คือ ให้บริ การใส่ บาตรตอนเช้าจากโครงการที่ตลาดน�้ำอัมพวาได้จดั ท�ำขึ้น
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4. กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยัง่ ยื น ในตลาดน�้ำอัม พวา จัง หวัด สมุ ท รสงคราม   พบว่ า
นักท่องเที่ยวมีความต้องการกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนใน โดยรวมในระดับต้องการซึ่ งสอดคล้อง
กับแนวคิดการจัดการการท่องเที่ ยวชุ มชนตลาดน�้ำอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งการจัดการการท่องเที่ ยวอย่างยัง่ ยืน
มีความจ�ำเป็ นต่อการรักษาความสมดุลของทรัพยากรการท่องเที่ยว มีความส�ำคัญและมีความสัมพันธ์
โดยตรงต่อชุมชน โดย นพดล  ภาคพรต (2548) ได้จำ� กัดความว่า เป็ นการก�ำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์
และพัฒนาทรั พยากรการท่องเที่ ยว รวมทั้งปั จจัยแวดล้อมที่ เกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ ยวเพื่อตอบสนอง
ความจ�ำเป็ นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุ นทรี ยภาพแก่สมาชิกของสังคมในปั จจุบนั และอนาคต
โดยใช้ทรัพยากรอันทรงคุณค่าอย่างชาญฉลาด สามารถรักษาเอกลักษณ์ของธรรมชาติและวัฒนธรรม
ไว้นานที่สุด เกิดผลกระทบน้อยที่สุดและใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป
5.ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ ยวตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามพบว่า นักท่องเที่ ยว
มี ความพึงพอใจต่ อการท่ องเที่ ยวตลาดน�้ำอัมพวาโดยรวม ในระดับ พอใจ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ด
เกี่ยวกับความพึงพอใจ โดยวิรุฬ พรรณเทวี (2542) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกภายในจิตใจ
ของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยูก่ บั แต่ละบุคคลว่าจะคาคหวังกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งอย่างไร ถ้าคาดหวังหรื อ
มีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวัง
หรื อไม่พึงพอใจเป็ นอย่างยิ่งเมื่อไม่ได้รับการ ตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ท้ งั นี้ ข้ ึนอยู่กบั สิ่ งที่ตนตั้งใจ
ไว้วา่ มีมากหรื อ น้อย
6. พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่
เคยมาเที่ยวตลาดน�้ำและมาโดยรถส่ วนตัว ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของกาญจนา กันภัยและคณะ(2552)
ที่ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมนักท่องเที่ยว กรณี ศึกษาตลาดน�้ำอัมพวา ที่พบว่า นักท่องเที่ยวเคยมาเที่ยวที่
ตลาดน�้ำอัมพวา 1-5 ครั้ง/ปี ร้อยละ 15.5 และมาโดยรถยนต์ส่วนตัว ร้อยละ 73.5
7. แนวโน้มการท่ องเที่ ยวซ�้ำตลาดน�้ำอัมพวาในอนาคต พบว่าแนวโน้มที่ นักท่ องเที่ ยวจะมา
ท่องเที่ยวตลาดน�้ำอัมพวาอยู่ในระดับดี มากและจะมีการแนะน�ำหรื อบอกต่อคนที่รู้จกั ให้มาเที่ยวตลาด
น�้ำอัมพวา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กมลรัตน์ โถวสกุล(2550) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง การรับรู ้เครื่ องมือ
การสื่ อ สารทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การท่ อ งเที่ ย วในตลาดน�้ำ อัม พวา จัง หวัด สมุ ท รสงคราม พบว่า
นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี แ นวโน้ ม คาดว่ า จะมาและแนะน�ำ บุ ค คลอื่ น ในการมาท่ อ งเที่ ย วตลาดน�้ำอัม พวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
8. พฤติกรรมที่ ใช้หลักความยัง่ ยืนในการท่องเที่ ยวในตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
พบว่านักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมที่ใช้หลักความยัง่ ยืนในการท่องเที่ยวในตลาดน�้ำอัมพวา
โดยรวมอยู่ในระดับดี ซึ่ งสอดคล้องกับ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
โดย บุญเลิ ศ   จิ ตตั้งวัฒนา (2542)ได้ให้ความหมายการท่องเที่ ยวแบบยัง่ ยืน (Sustainable Tourism)
ว่าหมายถึ งการท่องเที่ ยวกลุ่มใหญ่หรื อกลุ่มเล็กที่ มีการจัดการอย่างดี เยี่ยม เพราะสามารถด�ำรงไว้ซ่ ึ ง
ทรัพยากรท่องเที่ยวให้มีความดึงดูดใจอย่างไม่เสื่ อมคลาย และธุรกิจท่องเที่ยวมีการปรับปรุ ง คุณภาพให้
ได้ผลก�ำไรอย่างเป็ นธรรม โดยมีนกั ท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนสม�่ำเสมออย่างเพียงพอ แต่มีผลกระทบ
ทางลบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สุดอย่างยืนยาว
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ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั
1. จากการวิจยั พบว่านักท่องเที่ยวที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักคือนักท่องเที่ยวที่ มีสถานภาพโสด
มี ร ะดับ การศึ ก ษาขั้น ปริ ญญาตรี และมี อ าชี พ นัก เรี ยน/นัก ศึ ก ษา ส่ ว นกลุ่ ม อื่ น เป็ นเป้ าหมายรอง
เพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพ แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆควรมุ่งตอบสนองให้
เข้ากับกลุ่มคนเป้ าหมายหลักก่อน ควรศึกษาว่าชอบอะไรบ้าง เมื่อสิ่ งต่างๆถูกปรับและกลุ่มเป้ าหมายหลัก
ตอบสนองในระดับที่น่าพอใจแล้ว จึงค่อยๆหันมาปรับเพื่อกลุ่มเป้ าหมายรอง
2. ลัก ษณะทางกายภาพ ควรมี ก ารปรั บ ทิ ว ทัศ น์ แ ละสภาพอากาศให้เ กิ ด ความสวยงามและ
ให้น่าดึงดูดใจ อาจให้มีการติดตั้งพัดลมไอน�้ำเพื่อลดสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว         
การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความปลอดภัย สะดวกและหาง่าย โดยการเพิ่มป้ ายบอกทางเป็ น
ระยะๆ เพื่อการหาง่าย และถนนที่ถมปราศจากลูกรัง ปลอดฝุ่ น เพื่อท�ำให้เกิดความสะดวกในการคมนาคม
3. แหล่งท่ องเที่ ยวในตลาดน�้ำอัมพวา พบว่าผูป้ ระกอบควรมี การพัฒนาร้ านอาหารริ มคลอง
ในด้านต่างๆ คื อให้มีความหลากหลายของเมนู อาหารและร้ านค้าที่ มีให้เลื อกมาก ควบคุ มดูแลความ
สะอาดของร้ านค้าและคุณภาพอาหาร เน้นความคุม้ ค่าของราคา ควบคุมราคาสิ นค้าและอาหารไม่ให้
แพงเกินไป ในส่ วนของรสชาติอาหาร ควรให้มีการฝึ กอบรมหรื อสอนวิธีการปรุ งอาหารให้มีรสชาติดี
มีความสะอาด และมีคุณค่าทางโภชนาการส่ วนวัด,โบสต์คริ สต์,โบราณสถาน ควรมีการฟื้ นฟูอนุ รักษ์
คือยังคงสภาพเดิ มเพื่อให้เกิ ดความดึ งดูดใจ การปรับทัศนี ยภาพของแม่น้ ำ � โดยการจัดให้มีจิตอาสาซึ่ ง
เป็ นเด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนที่อยูใ่ นพื้นที่อมั พวาช่วยกันเก็บขยะริ มแม่น้ ำ� ล�ำคลอง  ทางด้านที่พกั ,โฮมสเตย์
เน้นความดั้งเดิมย้อนยุค/ความโบราณ โดยทางเทศบาลขอความร่ วมมือให้ผปู ้ ระกอบการทางด้านที่พกั
ไม่ให้เปลี่ยนแปลงเรื อนไม้โบราณให้คงอยู่สภาพเดิ มให้มากที่ สุด เหตุเพราะในปั จจุบนั นักส่ วนใหญ่
หันมาให้ความสนใจกับความดั้งเดิ มของสถานที่มากขึ้น ประกอบกับเมื่อที่พกั ไม่ได้ถูกปรับแต่งอะไร
มาก เป็ นที่พกั เรี ยบง่าย ราคานั้นก็จะไม่แพงส่ วนสถานที่พกั ริ มแม่น้ ำ � ทางเทศบาลได้ขอความร่ วมมือ
ผูป้ ระกอบการเดิ นเรื อ ลดความเร็ วและเสี ยง เพราะจะท�ำให้เกิ ดการเซาะริ มตลิ่ งเป็ นผลท�ำให้เขื่ อน
ริ มแม่น้ ำ� พังได้
4. กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน ในส่ วนของการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศและอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม
โดยขอความร่ ว มมื อ นัก ท่ อ งเที่ ย วใช้ค วามสงบในการล่ อ งเรื อ ชมหิ่ ง ห้ อ ย ไม่ ส่ ง เสี ย งดัง เพราะจะ
ท�ำให้ระบบวงจรชี วิตของหิ่ งห้อยลดลงและไมสามารถผสมพันธุ์ได้ เนื่ องจากหิ่ งห้อยมี วงจรชี วิตสั้น
รณรงค์ไ ม่ ใ ห้ช าวบ้า นตัด ต้น ล�ำ ภู เพื่ อ ให้เ ป็ นที่ อ ยู่อ าศัย ของหิ่ ง ห้อ ย  ส่ ว นกิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน
อยากให้มีวิส าหกิ จชุ มชนเพื่อให้เ กิ ดการเรี ย นรู ้ เ กษตรกรรม เพราะยังไม่ เ คยมี การจัด กิ จ กรรมนี้ แต่
เนื่ องจากอัมพวามีพ้ืนที่เล็ก คนในชุมชนย้ายถิ่นฐานออกนอกพื้นที่ จึงยังไม่สามารถจัดได้ แต่ในอนาคต
อาจจะมีการพัฒนากิจกรรมนี้ ให้เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้และยังเป็ นการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว
ให้ตลาดน�้ำเกิดความยัง่ ยืนต่อไป
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