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แนวทางการพฒันากจิกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวให้เกดิความยัง่ยนืของ
ตลาดน�า้อมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม

Guidelines for Developing Tourism Activities and Destination for Sustainable 
Tourism  of Amphawa Floating Market , SamutSongkram Province
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บทคดัย่อ

	 การวจิยัเร่ือง	แนวทางการพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวใหเ้กิดความยัง่ยนืของ

ตลาดน�้าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงครามมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ	(1)	ศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจต่อการท่องเท่ียวตลาดน�้ าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงครามของนกัท่องเท่ียวชาวไทย	(2)	 ศึกษาศึกษา

ลกัษณะทางกายภาพ	แหล่งท่องเท่ียว	และกิจกรรมการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนของตลาดน�้ าอมัพวาท่ีมีผล

ต่อความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวตลาดน�้ าอมัพวาจงัหวดัสมุทรสงคราม	ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย	(3)	

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดน�้ าอมัพวา	

จงัหวดัสมุทรสงคราม	ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย	 (4)ศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวและพฤติกรรมท่ีใช้

หลกัความยัง่ยนืในการท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อแนวโนม้การท่องเท่ียวซ�้ าในอนาคตท่ีตลาดน�้ าอมัพวา	จงัหวดั

สมุทรสงคราม	ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย(5)	 ศึกษาแนวทางการพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวและแหล่ง

ท่องเท่ียวใหเ้กิดความยัง่ยนืของตลาดน�้าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงครามการศึกษาคร้ังน้ีใชว้ธีิการศึกษาวจิยั

เชิงปริมาณ	และเชิงคุณภาพ	โดยมีกลุ่มคนท่ีศึกษา	คือ	กลุ่มเจา้หนา้ท่ีในอ�าเภออมัพวา	ผูป้ระกอบการใน

ตลาดน�้าอมัพวา	กลุ่มตวัแทนชุมชน	และกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทย	

	 ผลการวิจยัเชิงปริมาณพบวา่	นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง		อาย	ุ26-35	ปี	สถานภาพโสด

ระดบัการศึกษาขั้นปริญญาตรี	รายไดต่้อเดือน	10,001-20,000	บาท	และกรุงเทพมหานคร		มีความคิดเห็น

ต่อลกัษณะทางกายภาพโดยรวมของตลาดน�้าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงคราม	โดยรวมในระดบั	ดีมีความคิด

เห็นต่อแหล่งท่องเท่ียวในตลาดน�้าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงครามโดยรวม	ในเร่ืองของร้านอาหารริมคลอง	

ร้านขายของท่ีระลึก	และวดั,โบสถค์ริสตโ์บราณสถาน	อยูใ่นระดบั	ดี	มีความตอ้งการในเร่ืองกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืในตลาดน�้าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงครามโดยรวม	ในระดบัตอ้งการ		มีความพึงพอใจ

ต่อการท่องเท่ียวตลาดน�้าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงคราม	โดยรวม	ในระดบัพอใจ		พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่มากบัครอบครัว	มาโดยรถส่วนตวั	ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวโดยเฉล่ียต่อคร้ังต�่ากวา่	2,000	บาท			

เวลาท่ีใชใ้นการท่องเท่ียวโดยเฉล่ีย(ชม./คร้ัง)ต�่าสุด		1	ชม./คร้ัง	สูงสุด	10	ชม./คร้ัง	มูลค่าในการซ้ือสินคา้

ในแต่ละคร้ังโดยเฉล่ีย(บาท)ต�่าสุด	 	100	บาท	สูงสุด	4,500	บาท		จ�านวนคร้ังในมาเท่ียวตลาดน�้ าอมัพวา

ในรอบ	1	ปี	(คร้ัง)ต�่าสุด		1	คร้ัง/ปี	สูงสุด	13	คร้ัง/ปี	แนวโนม้การท่องเท่ียวซ�้ าตลาดน�้าอมัพวาในอนาคต 
โดยรวม	อยู่ในระดบัดีอย่างมากแนวโน้มการท่องเท่ียวซ�้ าในอนาคตในเร่ืองโอกาสท่ีจะกลบัมาเท่ียว
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ตลาดน�้าอมัพวาในอนาคตภายใน	1	ปี	(คร้ัง)ต�่าสุด		0	คร้ัง		สูงสุด	15	คร้ัง	นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นต่อ

พฤติกรรมท่ีใชห้ลกัความยัง่ยนืในการท่องเท่ียวในตลาดน�้ าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงครามโดยรวมอยูใ่น

ระดบัดี			 	 ส�าหรับผลการวิจยัเชิงคุณภาพพบวา่	ทางเทศบาลต�าบลอมัพวาไดก้�าหนดนโยบายแบบแผน

เพ่ือการพฒันาไวเ้รียบร้อย	โดยด�าเนินการไปอย่างชา้ๆพฒันาแบบทีละขั้นและต่อเน่ืองเพ่ือการบริหาร

และการจดัการนั้นง่ายข้ึนและสามารถควบคุมไดเ้พราะท่ีผ่านมานั้น	ตลาดน�้ าอมัพวาเติบโตเร็วเกินจน

ไร้ทิศทาง	และไม่มีมาตรการท่ีสามารถจะควบคุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ	ส่วนขอ้เสนอะแนะเน่ืองจาก

เทศบาลอมัพวาเป็นเทศบาลขนาดเลก็	จึงส่งผลใหไ้ดรั้บงบประมาณท่ีจะน�ามาพฒันาจ�านวนไม่มาก	เพราะ

รายไดส่้วนมากมาจากนักท่องเท่ียว	ในส่วนของชุมชนตลาดน�้ าอมัพวานั้น	จะมีนโยบายให้มีการรวม

กลุ่มกนัโดยการใหช้มรมแม่คา้แผงลอย	ประธานชุมชน		ชุมชนคนรักอมัพวา	มาปรึกษารับฟังปัญหาของ

แต่ละฝ่ายในแต่ละดา้น	เพ่ือแกไ้ขปัญหาและเพ่ือใหเ้กิดการพฒันาตลาดน�้ าใหย้ ัง่ยนืต่อไป		ส่วนนโยบาย

เร่ืองตลาดน�้ าของเทศบาล	ในอนาคตอาจจะขยายทางเดินริมคลองให้กวา้งข้ึนโดยใหเ้กิดผลกระทบต่อผู ้

ประกอบการนอ้ยท่ีสุด	และมีแผนการพฒันา	ใหมี้ตลาดน�้ าทุกวนัไม่ใช่เฉพาะวนัศุกร์	 เสาร์	อาทิตย	์ เพียง

อยา่งเดียว	แต่อาจจะตอ้งพฒันาไปอยา่งเป็นระบบ	มีการควบคุมราคาสินคา้และคุณภาพใหเ้หมาะสม	เพ่ือ

เป็นการพฒันาใหต้ลาดน�้าอมัพวาดีข้ึนและอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืต่อไป

ค�าส�าคญั:กิจกรรมการท่องเท่ียว	การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื	ตลาดน�้าอมัพวา

ABSTRACT

	 The	research	on	“	Guidelines	for	Developing	Tourism	activities	and	Destination	for	Sustain-

able	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	home-

town	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	
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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�า

	 การเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยมีหลากหลายรูปแบบซ่ึงแตกต่างกนัไปตามทรัพยากรแต่ละ

สถานท่ีนั้นๆการท่องเท่ียวทางน�้ าเป็นอีกรูปแบบหน่ึงของการท่องเท่ียวซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัคนไทยมา

ชา้นาน	ในสมยัก่อนคนไทยส่วนใหญ่อาศยัแม่น�้ าล �าคลองเป็นเส้นทางในการคมนาคมและมีวิถีชีวิตท่ี

อาศยัอยูริ่มแม่น�้ า	ดว้ยเหตุน้ีจึงท�าใหเ้กิดการท่องเท่ียวทางน�้ า	 ซ่ึงในปัจจุบนันิยมอยา่งมาก	เช่นการชมวิถี

ชีวิตชุมชนริมน�้ า	การล่องเรือชมธรรมชาติและท�าให้เกิดการท่องเท่ียวตลาดน�้ าตามมา	 จุดประสงคเ์พ่ือ

ใหช้าวบา้นในชุมไดน้�าผลผลิตของทอ้งถ่ินมาจ�าหน่าย	 เป็นการสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน	และยงัเป็นการ

พฒันาชุมชนไปในตวั	โดยในปัจจุบนัสามารถพบเห็นตลาดน�้ ากระจายอยูใ่นจงัหวดัต่างๆมากมาย	 เช่น	

กรุงเทพมหานคร		นครปฐม	ราชบุรี	 	รวมถึง	สมุทรสงคราม	ซ่ึงมีตลาดน�้าท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมมาก	

คือ	ตลาดน�้าอมัพวา	
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	 ตลาดน�้ า	 คือ	ตลาดท่ีพ่อคา้แม่คา้พายเรือบรรทุกสินคา้มาขายในย่านท่ีมีการเดินเรือพลุกพล่าน	

เช่น	บริเวณปากคลอง	หรือบริเวณชุมชนท่ีอาศยัอยู่ริมน�้ า	ตลาดน�้ าในอดีตคงมีมากมายหลายแห่ง	โดย

เฉพาะในบริเวณภาคกลาง	เน่ืองจากภูมิประเทศอุดมดว้ยแม่น�้ าล �าคลองหลายสาย	ทั้งท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ	

และท่ีขดุข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งและขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก	ยา่นชุมชนจึงมกัอาศยัอยูริ่มน�้ า

เป็นส่วนใหญ่	ตลาดน�้ากน่็าจะอยูคู่่กบัชุมชน	เหล่านั้นดว้ย	(วราภรณ์		จิวชยัศกัด์ิ	,	2553)

	 ตลาดน�้ าเป็นวิถีชีวิตท่ีมีความสัมพนัธ์กับด้านวฒันธรรม	 เศรษฐกิจ	และสังคมของชุมชนท่ี

อาศยัอยูบ่ริเวณท่ีลุ่มภาคกลางท่ีมีความอุดมสมบูรณ์	 เช่นกรุงเทพมหานคร	พระนครศรีอยธุยา	ปทุมธานี	

นนทบุรี	สมุทรปราการ	สมุทรสาคร	ราชบุรี	นครปฐม	ฉะเชิงเทรา	เป็นตน้	ตลาดน�้ า	 เป็นช่ือเรียกแหล่ง

คา้ขายแลกเปล่ียนสินคา้กนัในทอ้งน�้ า	 โดยอาศยัเรือเป็นพาหนะ	แต่เดิมนอกจากจะเรียก	“นัด”	แลว้ 

	 ย ังมีเรียกช่ืออ่ืนอีกว่า	 “ตลาดเรือ”	 หรือ	 “ตลาดท้องน�้ า”	 และในท่ีสุดก็กลายเป็น	 “ตลาดน�้ า”	 
(อุดม	เชยกีวงศ,์	2552)	

	 ในปัจจุบนั	ความส�าคญัของตลาดน�้าลดลงไป	เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม	และ

การคมนาคมทางบกท่ีสะดวกและรวดเร็วกวา่การคมนาคมทางน�้า	 จึงท�าใหเ้กิดการถมคลองเพื่อสร้างถนน	

อนัมีผลให้วิถีชีวิตการท�ามาหากินของคนในชุมชนเปล่ียนแปลงไปดว้ย	อยา่งไรก็ตาม	การคา้ขายในรูป

แบบของตลาดน�้ ายงัคงไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานระดบัทอ้งถ่ิน	ตามนโยบายส่งเสริมการท่อง

เท่ียวของรัฐบาลเพ่ือเป็นการส่งเสริมใหร้าษฎรท่ีมีบา้นเรือนและสวนไร่นาบริเวณริมแม่น�้ าล �าคลองไดน้�า

ผลิตผลทางการเกษตร	ตลอดจนงานหตัถกรรมพ้ืนบา้น	ออกมาจ�าหน่ายเป็นการช่วยเพิ่มพนูรายไดใ้หแ้ก่

ราษฎรอีกทางหน่ึง	

วตัถุประสงค์

	 1.	 เพ่ือศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวตลาดน�้าอมัพวา	จงัหวดั

สมุทรสงคราม	ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย

	 2.	เพื่อศึกษาลกัษณะทางกายภาพ	แหล่งท่องเท่ียว	และกิจกรรมการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืของตลาด

น�้ าอมัพวาท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวตลาดน�้ าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงคราม	ของนกัท่อง

เท่ียวชาวไทย

	 3.	 เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว

ตลาดน�้าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงคราม	ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย

	 4.	 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวและพฤติกรรมท่ีใชห้ลกัความยัง่ยนืในการท่องเท่ียวท่ีมีผล

ต่อแนวโนม้การท่องเท่ียวซ�้ าในอนาคตท่ีตลาดน�้าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงคราม	ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย

	 5.	 เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวใหเ้กิดความยัง่ยนืของ

ตลาดน�้าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงคราม
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สมมตฐิาน

	 สมมติฐานท่ี	1	 	นกัท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล	ไดแ้ก่	 เพศ	อายุ	อาชีพ	สถานภาพ	รายได้

ต่อเดือน	ภูมิล �าเนา	ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั	มีผลต่อความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวตลาดน�้ าอมัพวา	

จงัหวดัสมุทรสงคราม	ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยแตกต่างกนั

	 สมมติฐานท่ี	 	2	 	ลกัษณะทางกายภาพของตลาดน�้ าอมัพวา	 (ประกอบดว้ย	 ทิวทศัน์และสภาพ

อากาศ	การเดินทางเขา้ถึงแหล่งสถานท่ีจอดรถ		การตกแต่ง/การจดัสถานท่ี/การจดัผงั)	 มีผลต่อความพึง

พอใจต่อการท่องเท่ียวตลาดน�้าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงคราม	ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย

	 สมมติฐานท่ี	3	 	แหล่งท่องเท่ียว	(ประกอบดว้ย	 	 ร้านอาหารริมคลองวดั	 ,โบสถค์ริสต	์ ,	โบราณ

สถาน	ร้านขายของท่ีระลึก	สถานท่ีพกั)	 มีผลต่อความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวตลาดน�้ าอมัพวา	จงัหวดั

สมุทรสงคราม	ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย

	 สมมติฐานท่ี	4		กิจกรรมการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื	(ประกอบดว้ย	กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม

และสังคม	 กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม	 	 กิจกรรมท่องเท่ียวเพ่ือการเรียนรู้ทาง

เศรษฐกิจกิจกรรมการท่องเท่ียวชุมชน		กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงธรรมะ/แสวงบุญ)	มีผลต่อความพึงพอใจ

ต่อการท่องเท่ียวตลาดน�้าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงคราม	ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย

	 สมมติฐานท่ี	5	 	ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาด

น�้าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงคราม	ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย

	 สมมติฐานท่ี	6	 	พฤติกรรมการท่องเท่ียวมีผลต่อแนวโนม้การท่องเท่ียวซ�้ าในอนาคตท่ีตลาดน�้ า

อมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงคราม	ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย

	 สมมติฐานท่ี	 7	 	พฤติกรรมท่ีใช้หลกัความยัง่ยืนในการท่องเท่ียว	 (ประกอบด้วย	ลดการใช้

ทรัพยากรอยา่งส้ินเปลืองดูแลทรัพยากรการท่องเท่ียวใหใ้ชไ้ดใ้นระยะยาวการกระจายรายไดใ้หท้ัว่ถึงกนั

ของคนในทอ้งถ่ินสนบัสนุนการรักษาวฒันธรรมดั้งเดิมของชุมชนกิจกรรมการบ�าเพญ็ประโยชนเ์ชิงอาสา

สมคัรระหว่างภาครัฐ	ชุมชน	สถาบนัการศึกษา)	มีผลต่อแนวโนม้การท่องเท่ียวซ�้ าในอนาคตท่ีตลาดน�้ า

อมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงคราม	ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ

	 1.	ท�าให้ทราบถึงลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวตลาดน�้ าอมัพวา	

จงัหวดัสมุทรสงคราม	

	 2.	ท�าใหท้ราบถึงลกัษณะทางกายภาพ	แหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืของ

ตลาดน�้าอมัพวามีผลต่อความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวตลาดน�้าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงคราม		

	 3.	ท�าให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวกบัพฤติกรรมการท่อง

เท่ียวตลาดน�้าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงคราม	

	 4.	ท�าใหท้ราบถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวและพฤติกรรมท่ีใชห้ลกัความยัง่ยนืในการท่องเท่ียวท่ีมี

ผลต่อแนวโนม้การท่องเท่ียวซ�้ าในอนาคตท่ีตลาดน�้าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงคราม		

	 5.		ท�าใหท้ราบถึงแนวทางการพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวใหเ้กิดความยัง่ยนื

ของตลาดน�้าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงคราม
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ขอบเขตการวจิยั

	 ขอบเขตเน้ือหา	ผูศึ้กษามุ่งศึกษาตวัแปร	ดงัน้ี

	 	 1.	ตวัแปรอิสระ	คือ		(1)	ลกัษณะส่วนบุคคล	ไดแ้ก่เพศอายสุถานภาพระดบัการศึกษาอาชีพราย

ไดต่้อเดือนและ	ภูมิล �าเนา	(2)	ลกัษณะทางกายภาพของตลาดน�้ าอมัพวาประกอบดว้ยทิวทศัน์และสภาพ

อากาศ	 	 	การเดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว	สถานท่ีจอดรถ	และ	 	การตกแต่ง/การจดัสถานท่ี/การจดัผงั 

(3)	แหล่งท่องเท่ียว	ประกอบดว้ย	ร้านอาหารริมคลองร้านขายของท่ีระลึกวดั	,โบสถค์ริสต	์,	โบราณสถาน	

และ	สถานท่ีพกั	(4)	กิจกรรมการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื	ประกอบดว้ยกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและ

สังคมกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มกิจกรรมท่องเท่ียวเพ่ือการเรียนรู้ทางเศรษฐกิจ

กิจกรรมการท่องเท่ียวชุมชนและกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงธรรมะ/แสวงบุญ

	 	 2.	ตวัแปรตาม	คือ	(1)	ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวตลาดน�้ าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงคราม	

ของนักท่องเท่ียวชาวไทย(2)	พฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดน�้ าอมัพวา	 	 จังหวดัสมุทรสงครามของ 

นกัท่องเท่ียวชาวไทย	 	 (3	 )	แนวโนม้การท่องเท่ียวซ�้ าในอนาคต	(4)	พฤติกรรมท่ีใชห้ลกัความยัง่ยืนใน 
การท่องเท่ียว

วธีิด�าเนินการวจิยั

 ประชากรและตวัอย่าง

	 1.	ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณคร้ังน้ีคือนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวในตลาดน�้ า

อมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงคราม

	 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวในตลาดน�้ าอมัพวา	

จงัหวดัสมุทรสงคราม	 เน่ืองจากไม่ทราบจ�านวนประชากรท่ีแน่นอน	ผูว้ิจยัจึงไดก้�าหนดขนาดตวัอย่าง	

โดยใชสู้ตรกรณีไม่ทราบประชากรท่ีแน่นอน	(กลัยา	วานิชยบ์ญัชา,	2545:	27)ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน

ร้อยละ	±5	ดงัน้ี					

	สูตรn=		
Z2

	แทนค่าในสูตร:	n=		1.96
2

			=	384.16	=	385	คนไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง	385	คน	และไดเ้พิ่มกลุ่ม

ตวัอยา่งอีก	15คนรวมเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดเท่ากบั	400	คน

	 2.ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพคร้ังน้ี	 คือ	 (1)	 หน่วยงานภาครัฐ	 จ�านวน	 3	 คน	 

(2)	ผูป้ระกอบการ	จ�านวน	3	คน	(3)	กลุ่มตวัแทนชุมชน	จ�านวน	3	คน

 เคร่ืองมอื

	 1.	 เคร่ืองมือท่ีใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ	 คือ	 แบบสอบถามโดยลักษณะของ

แบบสอบถามประกอบดว้ย	8	 ส่วน	ดงัน้ีส่วนท่ี	1	ลกัษณะส่วนบุคคลหมายถึงลกัษณะเฉพาะของนัก

ท่องเท่ียวดา้นเพศอายุสถานภาพ	อาชีพ	ระดบัการศึกษารายไดต่้อเดือนภูมิล�าเนา	 มีจ�านวน	7	ขอ้เป็น

แบบสอบถามชนิดปลายปิดมีตวัเลือกใหต้อบ

	 ส่วนท่ี	2	ลกัษณะทางกายภาพของตลาดน�้ าอมัพวามีจ�านวนรวม	12	ขอ้ลกัษณะค�าถามเป็นแบบ	

Semantic	Differential		Scale	มี	5	ระดบัโดยก�าหนดน�้าหนกัคะแนนแต่ละระดบั	

	 ส่วนท่ี	3	แหล่งท่องเท่ียวในตลาดน�้าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงครามมีจ�านวนรวม	23	ขอ้	ลกัษณะ

ค�าถามเป็นแบบ	Semantic	Differential	 	Scale	มี	5	ระดบั	จ�านวน	14	ขอ้และ	Rating	Scale	มี	10	ระดบั	

4x0.0524e2
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จ�านวน	5	ขอ้	ส่วนลกัษณะค�าถามแบบปลายปิดมีหลายตวัเลือกใหต้อบ	จ�านวน	4	ขอ้		โดยก�าหนดน�้าหนกั

คะแนนแต่ละระดบั	

	 ส่วนท่ี	4	กิจกรรมการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื	มีจ�านวนรวม	15	ขอ้ลกัษณะค�าถามเป็นแบบ	Rating	

Scale	มี	5	ระดบัโดยก�าหนดน�้าหนกัคะแนนแต่ละระดบั

	 ส่วนท่ี	5	ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวตลาดน�้ าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงคราม	มีจ�านวนรวม	

6	ขอ้ประกอบดว้ย	ลกัษณะค�าถามเป็นแบบ		Semantic	Differential	 	Scale	มี	10	ระดบัจ�านวน	1	ขอ้และ	

ลกัษณะค�าถามเป็นแบบRating	Scale		มี	5	ระดบัจ�านวน	5	ขอ้	โดยก�าหนดน�้าหนกัคะแนนแต่ละระดบั	

	 ส่วนท่ี	6	พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวตลาดน�้าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงคราม	มีจ�านวนรวม	6	ขอ้	

ประกอบดว้ย	ลกัษณะค�าถามแบบปลายปิด	มีหลายตวัเลือกใหต้อบมีจ�านวน	3	ขอ้	และ	(2)	ลกัษณะค�าถาม

แบบปลายเปิดโดยใหเ้ติมค�า	มีจ�านวน	3	ขอ้

	 ส่วนท่ี	7	แนวโนม้การท่องเท่ียวซ�้ าตลาดน�้ าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงคราม	มีจ�านวนรวม	3	ขอ้

ประกอบดว้ย	 	ลกัษณะค�าถามเป็นแบบ	Semantic	Differential	 	Scale	 มี	10ระดบัมีจ�านวน	2	ขอ้	 	และ		

ลกัษณะค�าถามแบบปลายเปิดโดยใหเ้ติมค�า	มีจ�านวน	1	ขอ้	โดยก�าหนดน�้าหนกัคะแนนแต่ละระดบั

	 ส่วนท่ี	8	พฤติกรรมท่ีใชห้ลกัความยัง่ยนืในการท่องเท่ียว	มีจ�านวนรวม	5	ขอ้ลกัษณะค�าถามเป็น

แบบLikert	Scale	มี	5	ระดบัโดยก�าหนดน�้าหนกัคะแนนแต่ละระดบั

	 2.	 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงคุณภาพไดแ้ก่	 	การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	(In-Depth		Interview)	

กบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัทั้ง	3	กลุ่ม	คือ		หน่วยงานภาครัฐผูป้ระกอบการและกลุ่มตวัแทนชุมชน	โดยการใช้

แบบสมัภาษณ์	โดยมีแนวค�าถามและประเดน็

 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

	 1.	การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ	ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถิติ	2	ประเภท	ดงัน้ี

	 สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive	Statistic)	(สถิติพ้ืนฐาน)	เพ่ืออธิบายลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งโดย

ใชส้ถิติ		ค่าความถ่ีค่าร้อยละ		ค่าเฉล่ีย	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ค่าต�่าสุด	ค่าสูงสุด

	 สถิติเชิงอนุมาน	(Inferential		Statistic)	เพื่อใชท้ดสอบสมมติฐาน

	 	 	 1.2.1	ค่า	t-test	ใชเ้ปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของประชากร	2	กลุ่มท่ีเป็นอิสระกนั

	 	 	 1.2.2	ค่า	F-test	แบบการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One-	Way	ANOVA)	ใชเ้ปรียบ

เทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมีมากกวา่	2	กลุ่ม

	 	 	 1.2.3	ค่าการวิเคราะห์การถดถอย	(Regression	Analysis)	 เป็นการตรวจสอบความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปร	2	ตวัหรือมากกวา่

	 	 	 1.2.4	 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน	 (Pearson	 Product	Moment	 

Correlation	Coefficient)	ใชเ้ปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหวา่ง		2ตวัแปรท่ีเป็นอิสระกนั

 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

	 น�าขอ้มูลท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงคุณภาพคือแบบสัมภาษณ์แลว้จึงน�าไปสัมภาษณ์

โดยตรงกบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัทั้ง	3	กลุ่ม	รวมจ�านวน	9	คน	หลงัจากนั้นน�าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดท�าการถอด

ค�าสมัภาษณ์แลว้จึงน�ามาวเิคราะห์ขอ้มูล
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สรุปผลการวจิยั

	 สรุปผลการวจิยัเชิงปริมาณ

	 1.ลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม	 ซ่ึงเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยในตลาดน�้ าอมัพวา	

จงัหวดัสมุทรสงคราม	ไดแ้ก่	 เพศ	อาย	ุสถานภาพ	ระดบัการศึกษา	อาชีพ	รายไดต่้อเดือน	และภูมิล�าเนา	

พบว่านักท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	อายุระหว่าง	26-35	 ปี	สถานภาพโสด 

มีระดบัการศึกษาขั้นปริญญาตรี	อาชีพธุรกิจส่วนตวั	มีรายไดต่้อเดือน	10,001-20,000	บาท	และภูมิล�าเนา

กรุงเทพมหานคร	

	 2.	ลกัษณะทางกายภาพโดยรวมของตลาดน�้ าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงคราม	โดยรวมในระดบั

ดี	โดยพบวา่	นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อทิวทศัน์และบรรยากาศในเร่ืองความสวยงาม		การ

เดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว	มีความสะดวก		สถานท่ีจอดรถ	มีระเบียบ	และการตกแต่ง/การจดัสถานท่ี/ 

การจดัผงั	มีความความดึงดูดใจ

	 3.	แหล่งท่องเท่ียวในตลาดน�้ าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงครามโดยรวม	ในเร่ืองของร้านอาหารริม

คลอง	ร้านขายของท่ีระลึก	และวดั,โบสถค์ริสต,์โบราณสถาน	อยูใ่นระดบั	ดี	 	โดยพบวา่	 	 	นกัท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อร้านอาหารริมคลองซ่ึงมีความหลากหลายของร้าน/เมนูอาหาร	ให้เลือกมาก 

ส่วนร้านขายของท่ีระลึกมีความหลากหลายของของท่ีระลึกให้เลือกมาก	 	 ในส่วนของ	วดั,โบสถ์

คริสต์,โบราณสถานในเร่ืองของสถาปัตยกรรมภายใน	ภายนอกน่าดึงดูดใจมาก	และในด้านของ 

สถานท่ีพกั	พบว่านักท่องเท่ียวมีความ	ตอ้งการมาก	ในเร่ือง	ความดั้ งเดิมยอ้นยุค/ความโบราณของ 

โฮมสเตย์

	 4.	 กิจกรรมการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืในตลาดน�้ าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงครามโดยรวม	ในระดบั

ตอ้งการ	พบว่า	นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความตอ้งการกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและสังคม	 คือ 

การจดักิจกรรมตามประเพณีของไทย	เช่น	งานสงกรานต,์งานลอยกระทงเป็นอนัดบัแรก

	 5.	ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวตลาดน�้ าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงคราม	นักท่องเท่ียวส่วน

ใหญ่มีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวตลาดน�้ าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงคราม	โดยรู้สึกประทบัใจมาก 

ในการมาเท่ียวในคร้ังน้ี	และพอใจกบัคุณภาพของการใหบ้ริการในแหล่งท่องเท่ียวโดยทัว่ไป	

	 6.	พฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดน�้ าอมัพวา	 	 จงัหวดัสมุทรสงครามพบว่านักท่องเท่ียวส่วน

ใหญ่	มากบัครอบครัว	โดย	มารถส่วนตวั	มีค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวโดยเฉล่ียต่อคร้ังต�่ากวา่	2,000	บาท 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการท่องเท่ียวโดยเฉล่ีย	ต�่าสุด		1	ชม./คร้ัง	สูงสุด	10	ชม./คร้ัง	มูลค่าในการซ้ือสินคา้ใน

แต่ละคร้ังโดยเฉล่ีย	ต�่าสุด		100	บาท	สูงสุด	4,500	บาท	และมีจ�านวนคร้ังในการมาเท่ียวตลาดน�้ าอมัพวา 
ในรอบ	1	ปี	ต�่าสุด		1	คร้ัง/ปี	สูงสุด	13	คร้ัง/ปี	

	 7.	แนวโนม้การท่องเท่ียวซ�้ าตลาดน�้ าอมัพวาในอนาคตโดยรวม	อยูใ่นระดบัดี	อยา่งมาก	พบว่า 
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีแนวโนม้และโอกาสท่ีจะกลบัมาเท่ียวตลาดน�้าอมัพวาในอนาคตภายใน	1	ปี	(คร้ัง)

สูงสุด	15	คร้ัง		และจะมีการแนะน�า	/บอกต่อเพื่อนหรือคนท่ีรู้จกัใหม้าเท่ียวตลาดน�้าอมัพวา

	 8.	พฤติกรรมท่ีใชห้ลกัความยัง่ยืนในการท่องเท่ียวในตลาดน�้ าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงคราม 
โดยรวมอยู่ในระดบัดี	พบว่า	นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการลดการใช้ทรัพยากรอย่าง 

ส้ินเปลือง	เช่น	ลดการใชถุ้งพลาสติกหรือโฟมในการห่ออาหาร	เป็นอนัดบัแรก
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การทดสอบสมมตฐิาน 

 ตารางที่1	ลกัษณะส่วนบุคคล	ไดแ้ก่	 เพศ	อายุ	สถานภาพ	ระดบัการศึกษาอาชีพ	 	รายไดต่้อ

เดือนแตกต่างกัน	 มีผลต่อความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวตลาดน�้ าอัมพวา	 จังหวดัสมุทรสงคราม 

ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยแตกต่างกนั

ลกัษณะประชากรศาสตร์ ผลการทดสอบ

การเปรียบเทยีบความแตกต่างของความพงึพอใจต่อการ

ท่องเทีย่วตลาดน�า้อมัพวา จงัหวดัสมุทรสงครามจ�าแนก

เป็นรายคู่โดยวธีิการทดสอบแบบ Least Significant 

Difference (LSD)

เพศ  -

อายุ  -

สถานภาพ  โสด	กบั	สมรส*

ระดบัการศึกษา  ผลการทดสอบป.ตรี	กบั	ต�่ากวา่หรือเท่ากบัมธัยม*

*	ป.ตรี	กบั	ปวส./อนุปริญญา**

อาชีพ  นกัเรียน	กบั	ธุรกิจส่วนตวั*

*นกัเรียน	กบั	อาชีพอ่ืนๆ

*พนกังานเอกชน	กบั	ธุรกิจส่วนตวั*

รายไดต่้อเดือน  -

ภมิูล�าเนา  -

*มีนยัล�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	.05		**มีนยัล�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	.01

	 จากตารางท่ี	 1	 นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศ	 	 อายุ	 รายได้ต่อเดือนและภูมิล�าเนาท่ี	 แตกต่างกัน 

มีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวตลาดน�้ าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงครามไม่แตกต่างกนัส่วนนกัท่องเท่ียว

ท่ีสถานภาพ	ระดบัการศึกษา	และอาชีพท่ีแตกต่างกนั	มีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวตลาดน�้ าอมัพวา	

จงัหวดัสมุทรสงครามแตกต่างกนั	 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว	้โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพ

โสด	มีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวตลาดน�้ าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงครามต่างจาก	นกัท่องเท่ียวท่ีมี

สถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั		อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั		 .05		ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี	มีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวตลาดน�้าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงครามต่างจาก	นกัท่องเท่ียว

ท่ีมีระดบัการศึกษาต�่ากวา่หรือเท่ากบัมธัยมศึกษา/ปวช		และ	ปวส./อนุปริญญา	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั		 .01		และนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวตลาดน�้าอมัพวา	

จงัหวดัสมุทรสงครามต่างจากนักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพ	 	 ธุรกิจส่วนตวัและอาชีพอ่ืนๆอย่างมีนัยส�าคญั 

ทางสถิติท่ีระดบั	 .01	และ.05	 	 ส่วนนักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพนักงานบริษทัเอกชน	 	 มีความพึงพอใจต่อ 

การท่องเท่ียวตลาดน�้ าอัมพวาจังหวดัสมุทรสงครามต่างจากนักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว	 

อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	.05	 	
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 ตารางที่ 2	ลกัษณะทางกายภาพ	แหล่งท่องเท่ียวกิจกรรมการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนของตลาดน�้ า

อมัพวามีผลต่อความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวตลาดน�้ าอมัพวาจงัหวดัสมุทรสงคราม	ของนกัท่องเท่ียว

ชาวไทย

ลกัษณะทางกายภาพ แหล่งท่องเทีย่ว กจิกรรมการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื ระดบันัยส�าคญัทางสถติิ

ทิวทศันแ์ละอากาศโดยรวม .004	**

การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวโดยรวม .011*

ร้านอาหารริมคลองโดยรวม .013*

วดั,โบสถค์ริสต,์โบราณสถานโดยรวม .002**

สถานท่ีพกั	โดยรวม .020*

กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยรวม .001**

กิจกรรมท่องเท่ียวชุมชนโดยรวม .001**

	 จากตารางท่ี	2	ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ความพึงพอใจ

ต่อการท่องเท่ียวตลาดน�้ าอมัพวาจงัหวดัสมุทรสงคราม	ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย	พบว่ามีตวัแปรท่ีร่วม

กนัพยากรณ์ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวตลาดน�้ าอมัพวาไดอ้ย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .01	 

โดยตวัแปรท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเป็นบวกกบัตวัแปรตาม	ประกอบดว้ย	 	1.	ลกัษณะทางกายภาพใน

ดา้นทิวทศัน์และสภาพอากาศโดยรวมและดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวโดยรวม		2.	แหล่งท่องเท่ียวใน

ดา้นร้านอาหารริมคลองโดยรวมวดั,โบสถค์ริสต,์โบราณสถานโดยรวม			สถานท่ีพกัโดยรวม	3.	กิจกรรม

การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืในดา้นกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยรวมและกิจกรรมท่องเท่ียวชุมชนโดยรวม

ตามล�าดบั

 ตารางที่ 3	พฤติกรรมการท่องเท่ียวและพฤติกรรมท่ีใชห้ลกัความยัง่ยืนในการท่องเท่ียวมีผลต่อ

แนวโนม้การท่องเท่ียวซ�้ าในอนาคตท่ีตลาดน�้าอมัพวาจงัหวดัสมุทรสงคราม		ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย	

พฤตกิรรมการท่องเทีย่วและพฤตกิรรมทีใ่ช้หลกัความยัง่ยนืในการท่องเทีย่ว ระดบันัยส�าคญัทางสถติิ

มูลค่าในการซ้ือสินคา้ .001**

ลดการใชท้รัพยากรอยา่งส้ินเปลือง .003**

สนบัสนุนการรักษาวฒันธรรม .020*

	 จากตารางท่ี	 3	ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์แนวโน้ม 

การท่องเท่ียวซ�้ าตลาดน�้าอมัพวาจงัหวดัสมุทรสงคราม	ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย	พบวา่มีตวัแปรท่ีร่วมกนั

พยากรณ์แนวโนม้การท่องเท่ียวซ�้ าตลาดน�้าอมัพวาไดอ้ยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	.01	คือ	พฤติกรรม

ท่ีใชห้ลกัความยัง่ยืนในการท่องเท่ียวและพฤติกรรมการท่องเท่ียวโดยตวัแปรท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย

เป็นบวกกับตัวแปรตาม	ประกอบด้วยพฤติกรรมท่ีใช้หลักความยัง่ยืนในการท่องเท่ียวในด้านลด 

การใชท้รัพยากรอยา่งส้ินเปลือง		ส่วนตวัแปรท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเป็นลบกบัตวัแปรตาม	ประกอบ

ดว้ยมูลค่าในการซ้ือสินคา้ในแต่ละคร้ัง	และพฤติกรรมท่ีใช้หลกัความยัง่ยืนในการท่องเท่ียวในดา้น

สนบัสนุนการรักษาวฒันธรรมดั้งเดิมของชุมชนตามล�าดบั
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 ตารางที่ 4	ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาด

น�้ าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงคราม	ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย	(มูลค่าในการซ้ือสินคา้และความถ่ีในการ 

ท่องเท่ียว)

ความพงึพอใจต่อการท่องเทีย่วมคีวามสัมพนัธ์

กบัพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดน�า้อมัพวา

ระดบัความสัมพนัธ์ ทศิทาง

มูลค่าในการซ้ือ .047ระดบัต�่า ตรงขา้มกนั

ความถ่ีในการมาท่องเท่ียว .189ไม่สมัพนัธ์กนั -

	 จากตารางท่ี	4	ผลทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน

(Pearson	Product	Moment	Correlation	Coefficient)	พบว่าความพึงพอใจโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดน�้ าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงครามดา้นมูลค่าในการซ้ือสินคา้(บาท/คร้ัง) 
อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	.05	โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัต�่าในทิศทางตรงขา้มกนัในขณะท่ีความ

พึงพอใจโดยรวมไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดน�้ าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงคราม 

ดา้นความถ่ีในการท่องเท่ียว

สรุปผลการวจิยัเชิงคุณภาพ

	 จากขอ้มูลท่ีไดส้ัมภาษณ์ในคร้ังน้ี	 มีดงัน้ี	ตลาดน�้ าอมัพวานั้นมีมานานแลว้	 ซ่ึงยงัคงความเป็น

เอกลกัษณ์และความเป็นตวัตนของตลาดน�้ าอยู	่ เป็นแหล่งตลาดน�้ าท่ีจงัหวดัใกลเ้คียงมารวมตวักนั	 เพราะ

ในสมยัก่อนความเจริญทางดา้นคมนาคมยงัไม่สะดวก	จึงมีการแลกเปล่ียนสินคา้กนัทางเรือจากจงัหวดั

ใกลเ้คียง	เช่น	เพชรบุรี	ราชบุรี	 ซ่ึงจะมารวมตวักนัท่ีตลาดน�้าอมัพวา	แต่เม่ือมีถนนเสน้พระรามสองท�าให้

การคมนาคมสะดวกข้ึน	ส่งผลต่อการคา้ขายแลกเปล่ียนสินคา้จากทางเรือมาเป็นทางบกแทน	เป็นผลท�าให้

ตลาดน�้ าอมัพวาซบเซาลงไปต่อมาตลาดน�้ าอมัพวารับการฟ้ืนฟูอีกคร้ังเม่ือ	10	ปีท่ีแลว้	นอกจากนั้นการ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดจ้ดัแคมเปญท่ีช่ือ	อเมซ่ิง	ไทยแลนด	์จึงท�าให้นกัท่องเท่ียวรู้จกัอมัพวาและ

การท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่อีกคร้ัง	ส่วนของกิจกรรมต่างๆท่ีไดมี้การพฒันานั้น	มี	6	ดา้น	ดงัน้ี	

	 กิจกรรมตามประเพณี	 เ ช่นการจัดงานสงกรานต์	 ตักบาตรรอบอัมพวาในงานเฉลิม

พระชนมพรรษา	ในวนัท่ี	12	สิงหาคมและ	5	ธนัวาคมของทุกปี	นกัท่องเท่ียวจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่า

น้ีดว้ย	ประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษา	ซ่ึงอมัพวานั้นมีทั้งหมด	10	ชุมชน	แต่ละชุมชนนั้นจะมีเอกลกัษณ์เป็น

ของตวัเอง	กิจกรรมก็จะแตกต่างกนัไป	ซ่ึงเม่ือก่อนน้ีทางเทศบาลจะมีการแห่เทียนตามวดัในพ้ืนท่ีอ�าเภอ

อมัพวาประมาณ	30	วดั	แต่ในปัจจุบนั	การบริหารการจดัการนั้นเปล่ียนไป	คือในแต่ละพื้นท่ีจะมี	องคก์าร

บริหารส่วนต�าบลจดักิจกรรมกนัเอง

	 กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์หรือจิตอาสานั้น	ทางเทศบาลไดรั้บความร่วมมือจากโรงพยาบาล

ศิริราช	มาใหก้ารตรวจรักษามวลกระดูก	ตรวจไขขอ้ใหก้บัคนในชุมชน	เน่ืองจากเทศบาลไม่ไดมี้หนา้ท่ี

ดูแลตลาดน�้ าและนกัท่องเท่ียวเพียงอยา่งเดียว	กิจกรรมน้ีจึงเปรียบเสมือนความรับผดิชอบและเป็นหนา้ท่ี

ท่ีทางเทศบาลจะตอ้งดูแลคนในชุมชนใหมี้สุขภาพและความเป็นอยูท่ี่ดี	
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	 กิจกรรมทางดา้นส่ิงแวดลอ้มคือ	การรณรงคใ์หผู้ป้ระกอบการและนกัท่องเท่ียวท่ีมาช่วยกนัรักษา

ล�าคลองให้สะอาด	 เน่ืองจากตลาดน�้ าอมัพวามีน�้ าข้ึนน�้ าลงเป็นธรรมชาติของมนัเอง	ไม่มีเข่ือนกั้นน�้ า

เหมือนตลาดน�้ าบางแห่งซ่ึงมีประตูน�้ าปิด	กิจกรรมการล่องเรือชมห่ิงห้อย	 	ทางเทศบาลไดมี้การรณรงค์

ใหช้าวบา้นช่วยอนุรักษต์น้ล�าภู	ไม่ใหมี้การตดั	 เพ่ือไม่ใหเ้ป็นการลดวงจรชีวิตของห่ิงหอ้ยซ่ึงเป็นสัตวท่ี์

มีวงจรชีวิตสั้น	รวมไปถึงการรณรงคใ์นเร่ืองผลกระทบทางระบบนิเวศ	 เช่นการล่องเรือยนตท่ี์มีเสียงดงั 

เกินจ�ากดั	น�้ามนัเคร่ืองยนต	์ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อการผสมพนัธ์ุของห่ิงหอ้ยเป็นอยา่งมาก	

	 กิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณี	 ส่วนใหญ่จะเน้นในเร่ืองประเพณีพ้ืนบา้นท่ีได้ลดหายไปบา้ง 

เช่นการท�ากระทงกาบกลว้ยในช่วงเทศกาลลอยกระทง	 ซ่ึงชุมชนอมัพวามีช่ือเสียงมากทางดา้นการท�า

กระทงกาบกลว้ย	จนในปัจจุบนัน้ีมีช่ือเสียงโด่งดงักลบัมาอีกคร้ังและคนในชุมชนอมัพวายงัมีคนไทย

เช้ือสายจีน	จึงมีกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัประเพณี		วนั	เทศกาลกินเจ	และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวของ

ชุมชนตลาดน�้ าอมัพวาให้มากข้ึน	 อีกทั้งยงัเป็นการจดักิจกรรมเพ่ือชุมชนและชาวบา้นเพ่ือให้ชุมชนได้

ตระหนกัถึงความห่วงใยของเทศบาลท่ีมีต่อชุมชนอีกดว้ย

	 กิจกรรมทางดา้นเกษตรกรรม	อมัพวานั้นไดมี้การพฒันาในเร่ืองการปลูกขา้วพนัธ์ุ	ไรซ์เบอร่ี 

(Rice 	 Berry) 	 ซ่ึงก�าลัง เ ป็นท่ี นิยมมากในปัจจุบัน	 เ ป็นโครงการท่ีมาจากแพทย์แหนมแดง	 

ซ่ึงอยู่พ้ืนท่ีออกไปทางบริเวณปากท่องแต่ยงัคงอยู่ในอ�าเภออมัพวา	 เป็นโครงการในพระราชด�าริของ

สมเด็จพระเทพฯ	ซ่ึงจะมีการเก็บเก่ียวขา้วในวนัท่ี	7	กุมภาพนัธ์	2558	และ	 เดือน	 เมษายน	2558	 	โดย	 

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา	สยามบรมราชกมุารี	ทรงเป็นประธานในการเปิดงานดงักล่าว				

	 ส่วนเร่ืองของนโยบายเพ่ือการพฒันานั้น	ทางเทศบาลไดก้�าหนดแบบแผนไวเ้รียบร้อย	แต่มี 

การด�าเนินการไปอย่างช้าๆ	 เพราะท่ีผ่านมานั้ น	 ตลาดน�้ าอัมพวาเติบโตเร็วเกินจนไร้ทิศทาง 

ขาดการควบคุมและไม่มีมาตรการท่ีสามารถจะควบคุมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ	ทางเทศบาลจึงอยาก

ให้มีการพฒันาแบบ	 ค่อยๆเป็นค่อยๆไป	 เพ่ือเวลาในการบริหารและการจดัการนั้นจะไดง่้ายข้ึนและ 

สามารถควบคุมไดบ้า้งในบางส่วน

	 ส�าหรับข้อเสนอแนะ	 เน่ืองจากเทศบาลอัมพวาเป็นเทศบาลขนาดเล็ก	 จึงส่งผลให้ได้รับ 

งบประมาณท่ีจะน�ามาพฒันาจ�านวนไม่มาก	เพราะรายไดส่้วนมากมาจากนกัท่องเท่ียว	ในส่วนของชุมชน

ตลาดน�้ าอมัพวานั้น	จะมีนโยบายให้มีการรวมกลุ่มกนัโดยการให้ชมรมแม่คา้แผงลอย	ประธานชุมชน	

ชุมชนคนรักอมัพวา	มาปรึกษารับฟังปัญหาของแต่ละฝ่ายในแต่ละดา้น	 เพ่ือแกไ้ขปัญหาและเพ่ือให้เกิด

การพฒันาตลาดน�้าใหย้ ัง่ยนืต่อไป	

	 ส่วนนโยบายเร่ืองตลาดน�้ าของเทศบาล	ในอนาคตอาจจะขยายทางเดินริมคลองให้กวา้งข้ึน

โดยให้เกิดผลกระทบต่อผูป้ระกอบการนอ้ยท่ีสุด	และมีแผนการพฒันาให้มีตลาดน�้ าทุกวนัไม่ใช่เฉพาะ 

วนั	ศุกร์	เสาร์	อาทิตย	์เพียงอยา่งเดียว	แต่อาจจะตอ้งพฒันาไปอยา่งเป็นระบบ	เพราะปัจจุบนัตลาดน�้าอมัพวา

เติบโตเร็วเกินจนไร้ระเบียบแบบแผน	จึงมีการควบคุมท่ีค่อนขา้งยากในระดบัหน่ึง	 เช่นผูป้ระกอบการ

ท่ีมาจากนอกพ้ืนท่ี	ท�าให้สินคา้มีราคาสูง	และไม่ค่อยมีคุณภาพ	เทศบาลจึงตอ้งจดันโยบายท่ีมีแบบแผน 

ในการควบคุมราคาสินคา้ใหเ้หมาะสมกบัสินคา้	ท่าเรือเอกชนท่ีค่อนขา้งละเลยต่อความปลอดภยัของนกั

ท่องเท่ียว		ทางเทศบาลกไ็ดมี้การขอความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการในเร่ืองน้ีดว้ย	ในส่วนของการรองรับ

นกัท่องเท่ียวในวนัธรรมดา	 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาตินั้น	 เทศบาลขอความร่วมมือให ้
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ทุกฝ่ายดูแลนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีด้วยเพราะส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวต่างชาติต้องการมาสัมผสัคือความเป็น

ธรรมชาติ	การคน้หาความดั้งเดิม	การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ	ความเป็นอยูข่องชุมชนตลาดน�้ า	โดยภาพรวม

แลว้เร่ืองการพฒันายงัคงมีอยู่ไปเร่ือยแต่ทั้ งน้ีทั้ งนั้น	นโยบายทุกส่ิงท่ีกล่าวมาข้ึนอยู่กบังบประมาณ	 
ซ่ึงในเร่ืองน้ีจะตอ้งให้หน่วยงานภาครัฐเป็นผูจ้ดัสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมเพ่ือพฒันาให้ตลาดน�้ า

อมัพวาดีข้ึนและอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืต่อไป

 

อภปิรายผล

	 1.นกัท่องเท่ียวท่ีสถานภาพ	ระดบัการศึกษา	อาชีพแตกต่างกนั	มีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียว

ตลาดน�้ าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงครามแตกต่างกนัทั้งน้ีอาจเป็นเพราะในเร่ืองของส่วนแบ่งทางการตลาด	

สินคา้และบริการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้าก	อีกทั้งยงัมีรายไดแ้ละมีอ�านาจการซ้ือค่อนขา้งสูง		สามารถรับ

รู้ถึงคุณค่าของสินคา้และการใหบ้ริการ	มีความคาดหวงัสูงในสินคา้และบริการท่ีจะไดรั้บมากกวา่กลุ่มอ่ืน	

มีการตดัสินใจท่ีรอบคอบกวา่	จึงท�าใหเ้กิดความพึงพอใจมากกวา่	ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีเก่ียวกบัความพึง

พอใจของ	Maslow	(2000	อา้งถึงใน	ธญัญารัตน์	บุญต่อ,	2552:	39)	 ท่ีวา่	ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว	

คือ	การรับรู้ของนกัท่องเท่ียวแต่ละคนท่ีมีต่อบริการท่ีไดรั้บซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคาดหวงั	ความพึงพอใจ

นั้นเป็นเร่ืองของแต่ละบุคคลท่ีมีระดบัของความคาดหวงัท่ีต่างกนั	หากนกัท่องเท่ียวตอ้งตดัสินใจเลือก

ใชบ้ริการอาหารและเคร่ืองด่ืม	ความคาดหวงัในการบริการยอ่มแตกต่างกนั	ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของเวลาใน 

การใหบ้ริการ	ส่ิงท่ีควรค�านึงถึงคือระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อบริการตลาดน�้า	

	 2.	 ลักษณะทางกายภาพของตลาดน�้ าอัมพวา	 จังหวดัสมุทรสงคราม	พบว่านักท่องเท่ียวมี 

ความคิดเห็นต่อลกัษณะทางกายภาพโดยรวมของตลาดน�้ าอมัพวา	จังหวดัสมุทรสงคราม	โดยรวม 

ในระดับดี	 ซ่ึงสอดคล้องกับ	แนวคิดเก่ียวกับการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว	 โดยนิคมจารุมณี	 (	 2536)	 

กล่าวถึงการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวว่า	การท่ีจะสร้างหรือพฒันาแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นพ้ืนท่ีท่ีไม่น่าสนใจ

ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส�าคญัสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดน้ั้นจะตอ้งค�านึงถึงจุดส�าคญัในดา้นสภาพ

แวดลอ้มทางธรรมชาติทั้งในแง่กายภาพหรือภูมิภาคต�าแหน่งท่ีตั้งหรือช่ือเสียงของสถานท่ีท่ีกระจายไปสู่

โลกภายนอกสรุปไดว้่าการพฒันาการท่องเท่ียวเพ่ือให้ประสบผลส�าเร็จตอ้งประกอบดว้ยความสามารถ

ในการใชบ้ริการของผูท่้องเท่ียวความสะดวกในการเดินทางและการเขา้ถึงและความสามารถท่ีจะรับได้

ของพื้นท่ีช่ือเสียงของสถานท่ีท่ีกระจายไปสู่โลกภายนอก	

	 3.	แหล่งท่องเท่ียวในตลาดน�้ าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงคราม	พบวา่	นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็น

ต่อแหล่งท่องเท่ียวในตลาดน�้ าอมัพวา	โดยรวมในระดบัดี	 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกาญจนา	กนัภยั

และคณะ(2552)	 ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง	พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว	กรณีศึกษาตลาดน�้ าอมัพวา	 ท่ีพบวา่	พฤติกรรม

การเลือกซ้ือสินค้าและใช้บริการท่ีตลาดน�้ าอัมพวา	ด้านผลิตภัณฑ์คือการท่ีนักท่องเท่ียวได้สัมผสั 

กับบรรยากาศดั้ งเดิมภายในร้านค้าต่างๆ	ด้านราคาคือ	 อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีราคาท่ีเหมาะสม 

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 คือ	 ตลาดน�้ าอัมพวามีช่ือเสียงและเป็นอันดับ	 1	 ของตลาดน�้ า	 และ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด	คือ	ใหบ้ริการใส่บาตรตอนเชา้จากโครงการท่ีตลาดน�้าอมัพวาไดจ้ดัท�าข้ึน
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	 4.	 กิจกรรมการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนในตลาดน�้ าอัมพวา	 จังหวัดสมุทรสงคราม	 	 พบว่า	 

นกัท่องเท่ียวมีความตอ้งการกิจกรรมการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืใน	โดยรวมในระดบัตอ้งการซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดการจดัการการท่องเท่ียวชุมชนตลาดน�้ าอย่างย ัง่ยืน	 ซ่ึงการจดัการการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน

มีความจ�าเป็นต่อการรักษาความสมดุลของทรัพยากรการท่องเท่ียว	 มีความส�าคญัและมีความสัมพนัธ์

โดยตรงต่อชุมชน	โดย	นพดล		ภาคพรต	(2548)	ไดจ้ �ากดัความวา่	เป็นการก�าหนดแนวทางการใชป้ระโยชน์

และพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียว	รวมทั้งปัจจยัแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเพ่ือตอบสนอง	

ความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจ	สงัคม	วฒันธรรม	และสุนทรียภาพแก่สมาชิกของสงัคมในปัจจุบนัและอนาคต	

โดยใชท้รัพยากรอนัทรงคุณค่าอย่างชาญฉลาด	สามารถรักษาเอกลกัษณ์ของธรรมชาติและวฒันธรรม 

ไวน้านท่ีสุด	เกิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุดและใชป้ระโยชนไ์ดต้ลอดไป

	 5.ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวตลาดน�้ าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงครามพบว่า	นักท่องเท่ียว 

มีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวตลาดน�้ าอมัพวาโดยรวม	ในระดบั	พอใจ	 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด 

เก่ียวกบัความพึงพอใจ	โดยวิรุฬ	พรรณเทวี	(2542)	ไดก้ล่าววา่	ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจ

ของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนั	 ข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคลว่าจะคาคหวงักบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยา่งไร	ถา้คาดหวงัหรือ 

มีความตั้งใจมากและไดรั้บการตอบสนองดว้ยดีจะมีความพึงพอใจมาก	แต่ในทางตรงกนัขา้มอาจผดิหวงั

หรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งเม่ือไม่ไดรั้บการ	ตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไวท้ั้งน้ีข้ึนอยู่กบัส่ิงท่ีตนตั้งใจ 
ไวว้า่มีมากหรือ	นอ้ย

	 6.	พฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดน�้ าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงคราม	พบวา่	นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่	

เคยมาเท่ียวตลาดน�้ าและมาโดยรถส่วนตวั	 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกาญจนา	กนัภยัและคณะ(2552) 

ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง	พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว	กรณีศึกษาตลาดน�้ าอมัพวา	 ท่ีพบว่า	นกัท่องเท่ียวเคยมาเท่ียวท่ี

ตลาดน�้าอมัพวา	1-5	คร้ัง/ปี	ร้อยละ	15.5	และมาโดยรถยนตส่์วนตวั	ร้อยละ	73.5

	 7.	แนวโน้มการท่องเท่ียวซ�้ าตลาดน�้ าอมัพวาในอนาคต	พบว่าแนวโน้มท่ีนักท่องเท่ียวจะมา

ท่องเท่ียวตลาดน�้ าอมัพวาอยู่ในระดบัดีมากและจะมีการแนะน�าหรือบอกต่อคนท่ีรู้จกัให้มาเท่ียวตลาด

น�้ าอมัพวา	 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ	กมลรัตน์	โถวสกุล(2550)	 ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง	การรับรู้เคร่ืองมือ 

การส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวในตลาดน�้ าอัมพวา	จังหวดัสมุทรสงคราม	พบว่า 

นักท่องเท่ียวมีแนวโน้มคาดว่าจะมาและแนะน�าบุคคลอ่ืนในการมาท่องเท่ียวตลาดน�้ าอัมพวา 

จงัหวดัสมุทรสงคราม

	 8.	พฤติกรรมท่ีใชห้ลกัความยัง่ยืนในการท่องเท่ียวในตลาดน�้ าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงคราม 
พบว่านกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมท่ีใชห้ลกัความยัง่ยืนในการท่องเท่ียวในตลาดน�้ าอมัพวา

โดยรวมอยู่ในระดบัดี	 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั	แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน 

โดย	 บุญเลิศ	 	 	 จิตตั้งวฒันา	 (2542)ไดใ้ห้ความหมายการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน	 (Sustainable	Tourism)	

ว่าหมายถึงการท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กท่ีมีการจดัการอย่างดีเยี่ยม	 เพราะสามารถด�ารงไวซ่ึ้ง

ทรัพยากรท่องเท่ียวใหมี้ความดึงดูดใจอยา่งไม่เส่ือมคลาย	และธุรกิจท่องเท่ียวมีการปรับปรุง	คุณภาพให้

ไดผ้ลก�าไรอย่างเป็นธรรม	โดยมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเยี่ยมเยือนสม�่าเสมออย่างเพียงพอ	แต่มีผลกระทบ 

ทางลบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสุดอยา่งยนืยาว
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ข้อเสนอแนะ

	 ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยั	

	 	 1.	จากการวิจยัพบว่านกัท่องเท่ียวท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัคือนกัท่องเท่ียวท่ี	 มีสถานภาพโสด 

มีระดับการศึกษาขั้นปริญญาตรี	 และมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา	 ส่วนกลุ่มอ่ืนเป็นเป้าหมายรอง 

เพราะฉะนั้นการปรับเปล่ียนลกัษณะทางกายภาพ	แหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมต่างๆควรมุ่งตอบสนองให้

เขา้กบักลุ่มคนเป้าหมายหลกัก่อน	ควรศึกษาวา่ชอบอะไรบา้ง	เม่ือส่ิงต่างๆถูกปรับและกลุ่มเป้าหมายหลกั

ตอบสนองในระดบัท่ีน่าพอใจแลว้	จึงค่อยๆหนัมาปรับเพื่อกลุ่มเป้าหมายรอง

	 2.	 ลกัษณะทางกายภาพ	ควรมีการปรับทิวทัศน์และสภาพอากาศให้เกิดความสวยงามและ 

ใหน่้าดึงดูดใจ	อาจใหมี้การติดตั้งพดัลมไอน�้าเพื่อลดสภาพอากาศท่ีร้อนอบอา้ว									

การเดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวใหเ้กิดความปลอดภยั	สะดวกและหาง่าย	โดยการเพ่ิมป้ายบอกทางเป็น

ระยะๆ	เพื่อการหาง่าย	และถนนท่ีถมปราศจากลกูรัง	ปลอดฝุ่ น	เพื่อท�าใหเ้กิดความสะดวกในการคมนาคม

	 3.	แหล่งท่องเท่ียวในตลาดน�้ าอมัพวา	พบว่าผูป้ระกอบควรมีการพฒันาร้านอาหารริมคลอง 

ในดา้นต่างๆ	 คือให้มีความหลากหลายของเมนูอาหารและร้านคา้ท่ีมีให้เลือกมาก	ควบคุมดูแลความ

สะอาดของร้านคา้และคุณภาพอาหาร	 เน้นความคุม้ค่าของราคา	ควบคุมราคาสินคา้และอาหารไม่ให้

แพงเกินไป	ในส่วนของรสชาติอาหาร	ควรให้มีการฝึกอบรมหรือสอนวิธีการปรุงอาหารให้มีรสชาติดี	 

มีความสะอาด	และมีคุณค่าทางโภชนาการส่วนวดั,โบสตค์ริสต,์โบราณสถาน	ควรมีการฟ้ืนฟูอนุรักษ์

คือยงัคงสภาพเดิมเพ่ือให้เกิดความดึงดูดใจ	การปรับทศันียภาพของแม่น�้ า	โดยการจดัให้มีจิตอาสาซ่ึง

เป็นเด็กนกัเรียนโรงเรียนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีอมัพวาช่วยกนัเก็บขยะริมแม่น�้ าล �าคลอง		ทางดา้นท่ีพกั,โฮมสเตย	์

เนน้ความดั้งเดิมยอ้นยคุ/ความโบราณ	โดยทางเทศบาลขอความร่วมมือให้ผูป้ระกอบการทางดา้นท่ีพกั 

ไม่ให้เปล่ียนแปลงเรือนไมโ้บราณให้คงอยู่สภาพเดิมให้มากท่ีสุด	 เหตุเพราะในปัจจุบนันักส่วนใหญ่

หันมาให้ความสนใจกบัความดั้งเดิมของสถานท่ีมากข้ึน	ประกอบกบัเม่ือท่ีพกัไม่ไดถู้กปรับแต่งอะไร

มาก	 เป็นท่ีพกัเรียบง่าย	ราคานั้นก็จะไม่แพงส่วนสถานท่ีพกัริมแม่น�้ า	ทางเทศบาลไดข้อความร่วมมือ 

ผูป้ระกอบการเดินเรือ	ลดความเร็วและเสียง	 เพราะจะท�าให้เกิดการเซาะริมตล่ิงเป็นผลท�าให้เข่ือน 

ริมแม่น�้าพงัได	้

	 4.	 กิจกรรมการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน	ในส่วนของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม	

โดยขอความร่วมมือนักท่องเท่ียวใช้ความสงบในการล่องเรือชมห่ิงห้อย	 ไม่ส่งเสียงดัง	 เพราะจะ

ท�าให้ระบบวงจรชีวิตของห่ิงห้อยลดลงและไมสามารถผสมพนัธ์ุได	้ เน่ืองจากห่ิงห้อยมีวงจรชีวิตสั้ น 
รณรงค์ไม่ให้ชาวบ้านตดัต้นล�าภู	 เพ่ือให้เป็นท่ีอยู่อาศยัของห่ิงห้อย	 	 ส่วนกิจกรรมท่องเท่ียวชุมชน	 

อยากให้มีวิสาหกิจชุมชนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เกษตรกรรม	 เพราะยงัไม่เคยมีการจดักิจกรรมน้ี	แต่

เน่ืองจากอมัพวามีพ้ืนท่ีเลก็	คนในชุมชนยา้ยถ่ินฐานออกนอกพ้ืนท่ี	 จึงยงัไม่สามารถจดัได	้แต่ในอนาคต

อาจจะมีการพฒันากิจกรรมน้ีใหเ้กิดข้ึนเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้และยงัเป็นการพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียว

ใหต้ลาดน�้าเกิดความยัง่ยนืต่อไป	
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