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แนวทางการจัดการเพื่อความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดน�้าตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร

Sustainable Tourism Management Guidelines Affecting the Talingchan Float-
ing Market, Bangkok

นายโกมล		เยน็เป่ียม

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต

บทคดัย่อ

	 การวิจัยเร่ือง	แนวทางการจัดการเพ่ือความยัง่ยืนทางการท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน�้ าตล่ิงชัน	

กรุงเทพมหานคร	 มีวตัถุประสงค์เพ่ือ	 (1)	 ศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของนักท่อง

เท่ียวท่ีมีต่อตลาดน�้ าตล่ิงชนั	กรุงเทพมหานคร	(2)	 	 ศึกษาลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ	กิจกรรม 

การท่องเท่ียว	 กิจกรรมการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน	 ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเท่ียวต่อ

ตลาดน�้ าตล่ิงชนั	กรุงเทพมหานคร(3)	 	 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการท่องเท่ียวกบัความพึง

พอใจโดยรวมของนกัท่องเท่ียวต่อตลาดน�้ าตล่ิงชนั	กรุงเทพมหานคร	(4)	 	 ศึกษาความพึงพอใจโดยรวม

ท่ีมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวตลาดน�้ าตล่ิงชนั	กรุงเทพมหานคร	 (5)	 ศึกษาแนวโน้ม

พฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อการแนะน�า	/	บอกต่อของนกัท่องเท่ียวตลาดน�้าตล่ิงชนั	กรุงเทพมหานคร	

(6)	 	 เสนอแนะแนวทางการจดัการเพ่ือความยัง่ยนืทางการท่องเท่ียวต่อตลาดน�้ าตล่ิงชนั	กรุงเทพมหานคร 
การศึกษาคร้ังน้ีใชว้ธีิการศึกษาวจิยัเชิงปริมาณ		และเชิงคุณภาพ	โดยมีกลุ่มคนท่ีศึกษา		คือ	นกัท่องเท่ียว	และ	 

กลุ่มเจา้หนา้ท่ีเขตตล่ิงชนั/ผูป้ระกอบการในตลาดน�้าตล่ิงชนั

	 ผลการวิจยัเชิงปริมาณพบว่า	นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 	 มีอายุ	 26-35	 ปี	 มีระดบั 

การศึกษาปริญญาตรี	สถานภาพโสด	อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน	รายไดต่้อเดือน	10,001-20,000	บาท	

ภูมิล �าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร	 มีความคิดเห็นต่อลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ	และกิจกรรม 

การท่องเท่ียวการท่องเท่ียวท่ีตลาดน�้ าตล่ิงชนั	โดยรวมในระดบัดี	 มีความถ่ีในการท่องเท่ียว	โดยเฉล่ีย

ประมาณ	2	คร้ัง/	3	เดือน	นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจท่ีไดม้าเท่ียวท่ีตลาดน�้าตล่ิงชนัและมีแนวโนม้ท่ีจะ

แนะน�า/บอกต่อเก่ียวกบัการไดม้าท่องเท่ียวท่ีตลาดน�้าตล่ิงชนั

	 ผลการวจิยัเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์	พบวา่	ตลาดน�้าตล่ิงชนัมีการจดักิจกรรมอยา่งย ัง่ยนื	

ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม	 ซ่ึงการด�าเนินงานจดัท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	ประชาคมตลาดน�้ าตล่ิงชนัเป็นหลกั 

ในการท�ากิจกรรม	 ส่วนส�านักงานเขตตล่ิงชัน	 เป็นหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนและส่งเสริม 

ดา้นการท่องเท่ียว	

ค�าส�าคญั: การจดัการท่องเท่ียว	การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื	ตลาดน�้าตล่ิงชนั
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Abstract

	 The	 research	on	Sustainable	Tourism	Management	Guidelines	Affecting	 the	Talingchan	 

Floating	Market	in	Bangkok	has	six	purposes:	(1)	to	study	personal	characteristics	that	affected	tourist	

behaviors	at	the	Talingchan	Floating	Market;	(2)	study	the	physical	environmental	tourist	activities	and	 

sustainable	tourism	activities	affecting	overall	 tourist	satisfaction	at	 the	Talingchan	Floating	Market;	

(3)	study	relations	between	tourism	behavior	and	overall	tourist	satisfaction	at	the	Talingchan	Floating	 

Market;	 (4)	 study	 the	effects	of	overall	 satisfaction	on	 tourism	behavior	 in	Talingchan	Floating	 

Market;	(5)	study	the	tendency	of	tourism	behavior	affected	by	suggestions	and	at	recommendations	the	 

Talingchan	Floating	Market	 and	 (6)	 suggest	Sustainable	Tourism	Management	Guidelines	 for	 

Talingchan	Floating	Market,	Bangkok.	The	research	was	based	on	both	quantitative	and	qualitative	

methods	and	samples	were	tourists	and	officials	of	 the	Talingchan	District	and	entrepreneurs	at	 the	 

Talingchan	Floating	Market.

	 Quantitative	research	results	were	found	that	most	of	the	tourists	were	female	aged	26-35	years	

old,	the	level	of	education	was	a	bachelor’s	degree,	and	single.	Their	occupations	were	private	company	

employees,	earning	10,001-20,000	baht	a	month,	and	they	lived	in	Bangkok.	Their	opinions	towards	

the	physical	environment	and	tourist	activities	at	the	Talingchan	Floating	Market	were	good	overall.	On	

average,	the	tourist	frequented	the	area	2	times	every	3	months.	The	tourists	were	satisfied	with	visiting	

Talingchan	Floating	Market	and	they	had	a	tendency	of	making	suggestions	and	recommending	other	

tourists	to	visit	the	Talingchan	Floating	Market.	

	 Qualitative	 research	 results	 from	 interviews	 found	 that	 the	Talingchan	Floating	Market	 

organized	 sustainable	 activities	 and	encouraged	participation	of	people	 in	 the	community.	The	 

Talingchan	Floating	Market	community	was	the	main	organizer,	while	the	Talingchan	District	Office	

provided	tourism	support	and	promotion.	

 

Keywords:	tourism	management,	sustainable	tourism,	Talingchan	floating	market	

 

บทน�า

	 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจประเทศหน่ึงเพราะประเทศไทยมี 

ความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียวซ่ึงมีทั้ งแหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม	แหล่งธรรมชาติ 

ตลอดจนกิริยามารยาท	อธัยาศยัไมตรีท่ีดีของคนไทยซ่ึงเป็นท่ีช่ืนชอบของนักท่องเท่ียว	 อีกทั้งรัฐบาล 

ก็มีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ืองตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

จึงเป็นแหล่งท่ีมาของเงินตราทั้งภายในและภายนอกประเทศ	นอกจากเป็นท่ีมาของเงินตราแลว้	ยงัเป็น 

การสร้างงาน	สร้างอาชีพ	กระจายรายไดสู่้ชุมชน	นบัเป็นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ		และเป็นการสร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งคนในชุมชนกบันกัท่องเท่ียว
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	 ในปีๆหน่ึง	ประเทศไทยมีรายไดจ้ากแหล่งท่องเท่ียวเป็นจ�านวนมาก(ศูนยว์ิจยักสิกรไทย,	2014)	

บรรดาแหล่งท่องเท่ียวประเภทศิลปวฒันธรรมประเพณีท่ีแสดงถึงลกัษณะของวฒันธรรมความเป็นอยู่

และวิถีชีวิตแหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่นิยมท่ีจะเดินทางไปเท่ียว	เช่น	แหล่ง

ท่องเท่ียวทางวฒันธรรมโบราณสถาน	แหล่งท่องเท่ียวทางทะเล	 เกาะ	และหมู่เกาะ	แหล่งท่องเท่ียว 

ทางแม่น�้า	ล �าคลอง/วถีิชีวติชาวบา้น			

	 แหล่งท่องเท่ียวท่ีแสดงถึงศิลปวฒันธรรมประเพณีและวิถีชีวิตความเป็นอยูท่ี่มีอยา่งหลากหลาย

ในประเทศไทยนั้น	จะเห็นไดว้า่	แหล่งท่องเท่ียวทางแม่น�้ า	ล �าคลอง/วิถีชีวิตชาวบา้น	ถือไดว้า่เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวในอีกรูปแบบหน่ึง	 ท่ีแสดงให้เห็นถึงการด�ารงชีวิตท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนทอ้งถ่ินท่ีไม่

เหมือนใคร		ท�าใหเ้ป็นท่ีสนใจของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ		โดยเฉพาะการท่องเท่ียว

ตลาดน�้ าจดัไดว้่าเป็นรูปแบบหน่ึง	 ท่ีไดรั้บความนิยมมากข้ึน	 เพราะท�าให้นกัท่องเท่ียวไดพ้บกบัวิถีชีวิต

และวฒันธรรมดั้งเดิมของชุมชนท่ีอยู่ริมน�้ า	ตลาดน�้ าหลายแห่งไดสู้ญหายไปพร้อมกบัการพฒันาเมือง	

เน่ืองจากการคมนาคมท่ีมีความสะดวก	เช่น	การสร้างถนนท่ีเขา้ถึงชุมชนตลาดน�้า	ท�าใหว้ถีิชีวติริมน�้าเดิม

ตอ้งเปล่ียนแปลงไป	เป็นตน้	แต่ตลาดน�้าบางแห่งไดมี้การพยายามรวมตวักนัของคนในชุมชนท่ีจะอนุรักษ์

วิถีชีวิตให้เหมือนเดิม	 จึงไดพ้ยายามสร้างตลาดน�้ าข้ึนมาอีกคร้ัง	 จึงท�าให้ตลาดน�้ าเป็นอีกทางเลือกหน่ึง 
ของนกัท่องเท่ียวเพราะมีความสะดวกและไม่ตอ้งใชเ้วลานานในการท่องเท่ียวสามารถไปเชา้-เยน็กลบั

	 เม่ือกล่าวถึงตลาดน�้ าท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวอีกแห่งหน่ึงท่ีดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวนั้น	

จะพบว่า	ตลาดน�้ าตล่ิงชนั	กรุงเทพมหานคร	ตลาดน�้ าใจกลางเมืองกรุงหรือท่ีคนทัว่ไปคุน้เคยเรียกกนั

ติดปากวา่	“คลองชกัพระ”	เป็นตลาดน�้าท่ียงัคงรักษาเอกลกัษณ์	วถีิชีวติของคนไทยแบบดัง่เดิม	อยูบ่ริเวณ

หนา้ส�านกังานเขตตล่ิงชนัเป็นตลาดน�้ าท่ียงัคงวิถีชีวิตความเป็นชาวสวนริมคลองมีความสวยสดงดงาม 
มีอากาศบริสุทธ์ิ	 	ราวกบัไดย้อ้นยุคกลบัไปสู่สังคมในอดีตท่ีมลพิษยงัไม่กา้วล�้าขา้มเส้นแบ่งมารบกวน	

ภาพโดยรวมของสถานท่ีแห่งน้ีเป็นตลาดก่ึงชนบท	ท่ีผสมผสานวิถีชีวิตริมน�้ าของชาวบา้นกบัธรรมชาติ

เอาไวด้ว้ยกนัอยา่งลงตวั	

	 ในปัจจุบนัตลาดน�้ าตล่ิงชนั	แมจ้ะเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีเหล่านกัท่องเท่ียวให้ความสนใจเป็น

อย่างมาก	แต่ก็ยงัไม่สามารถครอบคลุมไดอ้ย่างทัว่ถึง	 เน่ืองดว้ยพฤติกรรมส่วนบุคคล	กิจกรรมภายใน

ตลาดน�้ าบางส่วน	และ	ความพึงพอใจในหลายปัจจยั	 ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของแนวโนม้ในการมาของนกัท่อง

เท่ียวนั้นไม่มัน่คง	

	 ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการจดัการเพ่ือความยัง่ยืนทางการท่องเท่ียวต่อตลาด

น�้ าตล่ิงชนั	กรุงเทพมหานคร	ว่าจะสามารถจดัการให้เกิดความยัง่ยืนไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมหรือไม่ 
อีกทั้งเพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ	กิจกรรมการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนดา้นต่างๆ	

พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว	ความพึงพอใจ	และแนวโนม้พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวของตลาดน�้าตล่ิงชนั	

กรุงเทพมหานคร	ต่อไป
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วตัถุประสงค์

	 1.	 เพ่ือศึกษาลักษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวต่อตลาดน�้ าตล่ิงชัน	

กรุงเทพมหานคร

	 2.	 เพ่ือศึกษาลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ	กิจกรรมการท่องเท่ียว	กิจกรรมการท่องเท่ียว

อยา่งย ัง่ยนื	ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของนกัท่องเท่ียวต่อตลาดน�้าตล่ิงชนั	กรุงเทพมหานคร

	 3.	เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวกบัความพึงพอใจโดยรวมของนกัท่อง

เท่ียวต่อตลาดน�้าตล่ิงชนั	กรุงเทพมหานคร

	 4.	 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจโดยรวมท่ีมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวตลาดน�้ า

ตล่ิงชนั	กรุงเทพมหานคร

	 5.	 เพ่ือศึกษาแนวโนม้พฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อการแนะน�า	 /	บอกต่อของนกัท่องเท่ียว

ตลาดน�้าตล่ิงชนั	กรุงเทพมหานคร

	 6 . 	 เ พ่ือหาแนวทางการจัดการเ พ่ือความยั่งยืนทางการท่องเ ท่ียวต่อตลาดน�้ าต ล่ิงชัน	

กรุงเทพมหานคร

สมมตฐิาน

	 สมมติฐานท่ี	1		ลกัษณะส่วนบุคคล		ไดแ้ก่		เพศ		อาย	ุ	ระดบัการศึกษา		สถานภาพ		อาชีพ		รายได้

ต่อเดือน			ภมิูล�าเนาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีตลาดน�้าตล่ิงชนั	กรุงเทพมหานคร		

	 สมมติฐานท่ี	2		ลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ		(	ประกอบดว้ยความสะดวกในการเดินทาง	

สถานท่ีจอดรถทศันียภาพ		ความปลอดภยั	 	ความสะอาด	/	ความเป็นระเบียบโซนพ้ืนท่ีคา้ขายห้องน�้ า	 )	

กิจกรรมการท่องเท่ียว	(ประกอบดว้ยความหลากหลายของสินคา้	ล่องเรือชมธรรมชาติ	ชมศิลปวฒันธรรม

วิถีชีวิตชาวบา้น)กิจกรรมการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนมีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเท่ียวต่อ

ตลาดน�้าตล่ิงชนั	กรุงเทพมหานคร

	 สมมติฐานท่ี	3	ความพึงพอใจโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีตลาดน�้ า

ตล่ิงชนั	กรุงเทพมหานคร	

	 สมมติฐานท่ี	4	ความพึงพอใจโดยรวมมีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีตลาดน�้ า

ตล่ิงชนั		กรุงเทพมหานคร

	 สมมติฐานท่ี	5	 	แนวโนม้พฤติกรรมการท่องเท่ียวมีผลต่อการแนะน�า	 /	บอกต่อของนกัท่องเท่ียว 

ท่ีตลาดน�้าตล่ิงชนักรุงเทพมหานคร

วธีิด�าเนินการวจิยั

	 1.ประชากรและกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั

	 	 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัเชิงปริมาณคร้ังน้ี	คือ	นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเท่ียวตลาดน�้าตล่ิงชนั	

กรุงเทพมหานครไดก้�าหนดขนาดตวัอยา่ง	โดยใชสู้ตรกรณีไม่ทราบประชากรท่ีแน่นอน	(กลัยา	วานิชย์

บญัชา,	2545:	27)ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือนร้อยละ±5	กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงคุณภาพ 

คร้ังน้ีคือ	(1)	เจา้หนา้ท่ีเขตตล่ิงชนั	จ�านวน	3	คน	(2)	ผูป้ระกอบการ	จ�านวน	3	คน
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 2. เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั

	 	 2.1	 เคร่ืองมือท่ีใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณคือแบบสอบถามโดยลักษณะของ

แบบสอบถามประกอบดว้ย	8	ส่วน	โดยมีลกัษณะค�าถามเป็นแบบ	Semantic	Differential	Scale	มี	5	ระดบั

จ�านวน	7	ส่วน	และเป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด	ใหเ้ติมค�าในช่องวา่ง	จ�านวน	1	ส่วน

	 	 2.2	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ	ได้แก่	 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 (In–Depth	 

Interview)	กบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั	2	กลุ่ม	คือ	เจา้หนา้เขตตล่ิงชนั	และผูป้ระกอบการ

 3.การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

	 	 3.1	การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ	ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถิติ	2	ประเภท	ดงัน้ี

	 	 	 3.1.1	สถิติเชิงพรรณนา	(Descriptive	Statistic)	 (สถิติพ้ืนฐาน)	 เพ่ืออธิบายลกัษณะของ

กลุ่มตวัอยา่ง	โดยใชส้ถิติ	ค่าความถ่ี	ค่าร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ค่าต�่าสุด	ค่าสูงสุด

	 	 	 3.1.2	สถิติเชิงอนุมาน	(Inferential		Statistic)	เพื่อใชท้ดสอบสมมติฐานโดยใชค่้า	t-testใชเ้

ปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของประชากร	2	กลุ่ม	ใชค่้าF-test	แบบการวเิคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว	(One-	Way	ANOVA)	ใชเ้ปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมีมากกวา่	2	กลุ่ม	

ใชค่้าการวิเคราะห์การถดถอย	(Regression	Analysis)	 เป็นการตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร	

2	ตวัหรือมากกว่า	และใชค่้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน	(Pearson	Product	Moment 

Correlation	Coefficient)	ใชเ้ปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหวา่ง		2	ตวัแปรท่ีเป็นอิสระกนั

	 	 3.2	การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ

น�าข้อมูลท่ีได้จากเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพคือ	 แบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์กับกลุ่ม 

ผูใ้หข้อ้มูลหลกั	แลว้น�าขอ้มูลทั้งหมดมาท�าการถอดค�าสมัภาษณ์แลว้จึงน�ามาวเิคราะห์ขอ้มูล

สรุปผลการวจิยั

	 1.	สรุปผลการวจิยัเชิงปริมาณ

	 	 1.1	ลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตลาดน�้ า

ตล่ิงชนั	กรุงเทพมหานคร	ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	มีอาย	ุ26-35	ปี	มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี	สถานภาพ

โสด	อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน	รายไดต่้อเดือน	10,001-20,000	บาท	ภูมิล �าเนาอยูใ่นกรุงเทพมหานคร		 

ดงัตารา	งท่ี	1

 ตารางที ่1 ลกัษณะส่วนบุคคล

ลกัษณะส่วนบุคคล จ�านวน (n = 400) ร้อยละ

1.	เพศหญิง

2.	อาย	ุ26	–	35	ปี	

3.	ระดบัการศึกษาปริญญาตรี

4.	สถานภาพโสด

5.	อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน

6.	รายไดต่้อเดือน	10,001	–	20,000	บาท

7.	ภมิูล�าเนากรุงเทพ	220

113

189

192

144

151

266

55.00

28.20

47.20

48.00

36.00

37.80

66.50
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	 1.2	ลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของตลาดน�้าตล่ิงชนัพบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีตลาดน�้าตล่ิงชนั	

กรุงเทพมหานคร	มีความคิดเห็นต่อลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของตลาดน�้าตล่ิงชนัอยูใ่นระดบัดี	

ดงัตารางท่ี	2

 ตารางที่ 2	 ค่าเฉล่ีย	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อลกัษณะสภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพของนกัท่องเท่ียวท่ีตลาดน�้าตล่ิงชนั	กรุงเทพมหานคร

ลกัษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพ X S.D. ระดบัความคดิเห็น อนัดบั

1.	ความสะดวกในการเดินทาง 3.52 .94 ดี 3

2.	สถานท่ีจอดรถ	 3.19 .92 ปานกลาง 7

3.	ทศันียภาพ	 3.54 .93 ดี 2

4.	ความปลอดภยัในชีวติ/ทรัพยสิ์น 3.56 	.78 ดี 1

5.	ความสะอาด/ความเป็นระเบียบ	ของตลาดน�้า 3.41 .97 ดี 5

6.	โซนพื้นท่ีคา้ขาย 3.49 .84 ดี 4

7.	หอ้งน�้า	 3.26 .97 ปานกลาง 6

ความคดิเห็นลกัษณะสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพโดยรวม

3.42 .62 ดี -

	 1.3	 กิจกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีตลาดน�้ าตล่ิงชนักรุงเทพมหานครพบว่า	นกัท่อง

เท่ียวท่ีตลาดน�้าตล่ิงชนั	กรุงเทพมหานคร				มีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีตลาดน�้าตล่ิงชนั		อยู่

ในระดบัดี	ดงัตารางท่ี	3

 ตารางที ่3	 ค่าเฉล่ีย	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี

ตลาดน�้าตล่ิงชนั	กรุงเทพมหานคร

ลกัษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพ X S.D. ระดบัความคดิเห็น อนัดบั

1.	ดา้นความหลากหลายของสินคา้

		1.1	ร้านอาหาร/เคร่ืองด่ืม/ขนม

					-	รสชาติของอาหารท่ีจ�าหน่าย

					-	คุณค่าทางโภชนาการของเมนูอาหาร

				-	ความสะอาดของร้านคา้และคุณภาพของอาหาร

					-	ความหลากหลายของร้าน/เมนูอาหาร

					-	ความคุม้ค่าของราคา

3.75

3.68

3.57

3.70

3.60

.81

.75

.68

.84

.80

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

1

3

4

2

5

ร้านอาหาร/เคร่ืองด่ืม/ขนมโดยรวม 3.66 .60 ดี -
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		1.2	สินคา้ช็อปป้ิง/ของท่ีระลึก

					1.2.1		ความน่าสนใจในสินคา้

					1.2.2		คุณค่าของสินคา้

					1.2.3		คุณภาพของของท่ีระลึก

3.40

3.39

3.29

.90

.88

.87

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

1

2

3

สินคา้ช็อปป้ิง/ของท่ีระลึกโดยรวม

		1.3	ผลไมต้ามฤดูกาล

					1.3.1		คุณภาพ/คุณค่า

					1.3.2	ความคุม้ค่าของราคาผลไม้

					1.3.3	ความหลากหลายของผลไม้

3.63

3.46

3.51

3.63

3.46

3.51

ดี

ดี

ดี

1

3

2

ผลไมต้ามฤดูกาลโดยรวม

ดา้นความหลากหลายของสินคา้โดยรวม

2.	ดา้นล่องเรือชมธรรมชาติ

					2.1	ทศันียภาพสองฝ่ังของคลองตล่ิงชนั

					2.2	การชมวถีิชีวติชาวบา้น

					2.3	ความปลอดภยัจากการล่องเรือ

2.4	ความคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายในการล่องเรือ

3.74

3.72

3.62

3.66

.83

.82

.82

.81

ดี

ดี

ดี

ดี

1

2

4

3

ดา้นล่องเรือชมธรรมชาติโดยรวม

3.	ดา้นชมศิลปวฒันธรรม/วถีิชีวติชาวบา้น

					3.1	การไดแ้วะไหวพ้ระท่ีวดัตล่ิงชนั

					3.2	การแสดงดนตรีไทย/นาฎศิลป์ไทย

					3.3	วถีิชีวติความดัง่เดิมของการคา้ขาย/การแต่งกาย

3.84

3.78

3.50

.79

.97

.99

ดี

ดี

ดี

1

2

3

ด้านชมศิลปวฒันธรรม/วถิชีีวติชาวบ้านโดยรวม 3.70 .76 ดี -

กจิกรรมการท่องเทีย่วทีต่ลาดน�า้ตลิง่ชันโดยรวม 3.60 .56 ดี -

	 1.4	 กิจกรรมการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนในตลาดน�้ าตล่ิงชนักรุงเทพมหานครพบว่า	นกัท่องเท่ียวท่ี

ตลาดน�้าตล่ิงชนั	กรุงเทพมหานคร		มีความตอ้งการกิจกรรมการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื	อยูใ่นระดบัตอ้งการ	

(ระดบัความตอ้งการมี	5	ระดบั	คือ	ไม่ตอ้งการเลย	ไม่ตอ้งการ	เฉยๆ	ตอ้งการ	ตอ้งการมาก)	ดงัตารางท่ี	4		

 ตารางที ่3 ค่าเฉล่ีย	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี

ตลาดน�้าตล่ิงชนั	กรุงเทพมหานคร	(ต่อ)
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  ตารางที่ 4	 ค่าเฉล่ีย	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตอ้งการกิจกรรมการท่องเท่ียวอยา่ง

ย ัง่ยนืท่ีตลาดน�้าตล่ิงชนั	กรุงเทพมหานคร

กจิกรรมการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื X S.D.
ระดบัความ 

ต้องการ
อนัดบั

1.	ดา้นวฒันธรรม

			1.1	จดักิจกรรมตามประเพณีของไทย	เช่น	งานลอยกระทง

			1.2	มีการแสดงศิลปะพื้นบา้นและเปิดเพลงยอ้นยคุ

	 	1.3	การพฒันาทางสังคมและมนุษยอ์นัเป็นผลเก่ียวเน่ืองกบั

วฒันธรรม

3.55

3.52

3.46

95

.93

.93

ตอ้งการ

ตอ้งการ

ตอ้งการ

1

2

3

ด้านวฒันธรรมโดยรวม 3.79 .77 ต้องการ -

2.	ดา้นส่ิงแวดลอ้ม

			2.1	การมีส่วนร่วมรณรงครั์กษาความสะอาด	ความเป็นระเบียบ

ของตลาดน�้าตล่ิงชนั

	 	2.2	 กิจกรรมการบ�าเพ็ญประโยชน์อาสาสมคัร	 เช่น	ขุดลอก

คลอง	ปลูกตน้ไม	้ริมคลอง

	 	 	 2.3	 กิจกรรมท้ิงขยะในถงัขยะท่ีจัดให้โดยไม่ท้ิงลงแม่น�้ า

ล �าคลอง

3.76

3.64

3.80

.88

.90

.90

ตอ้งการ

ตอ้งการ

ตอ้งการ

2

3

1

ด้านส่ิงแวดล้อมโดยรวม 3.74 .80 ต้องการ -

3.	ดา้นเศรษฐกิจ

			3.1	สินคา้/ของท่ีระลึกท่ีเกิดจากหตัถกรรมทอ้งถ่ิน

	 	 	 3.2	 สาธิตการปรุงอาหารท้องถ่ินโดยให้นักท่องเท่ียว 

มีส่วนร่วม

	 	 	3.3	การสาธิตการแปรรูปผลไม	้ เช่น	วุน้มะพร้าว	ผลไมต้าก

แหง้

3.55

3.52

3.46

95

.93

.93

ตอ้งการ

ตอ้งการ

ตอ้งการ

1

2

3

ด้านเศรษฐกจิโดยรวม 3.51 .84 ต้องการ -

4.	ดา้นชุมชน

				4.1	การรณรงคใ์หชุ้มชน	(พอ่คา้	แม่คา้)	แต่งกายพื้นบา้น

				4.2	อธัยาศยัไมตรีอนัดีงามของคนในชุมชน

				4.3	การคงความดงัเดิมของบา้นเรือนในชุมชนท่ีอยูใ่กลเ้คียง

3.70

3.91

3.83

.94

.87

.89

ตอ้งการ

ตอ้งการ

ตอ้งการ

3

1

2

ด้านชุมชนโดยรวม 3.82 .80 ต้องการ -

กจิกรรมการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืโดยรวม 3.71 .70 ต้องการ
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	 1.5	พฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีตลาดน�้ าตล่ิงชนั	กรุงเทพมหานคร	พบว่า	นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่

มีความถ่ีในการท่องเท่ียวต�่าสุด1	คร้ัง	 /3	 เดือน	สูงสุด	5	คร้ัง/3	 เดือนโดยเฉล่ียประมาณ	2	คร้ัง/	3	 เดือน 
และมีมูลค่าในการซ้ือสินคา้	ต�่ากว่าหรือเท่ากบั	500	บาท	และมีเหตุจูงใจท่ีมาท่องเท่ียวตลาดน�้ าตล่ิงชนั	

เพื่อมาซ้ืออาหาร	ขนม/อาหารวา่ง	ผลไม	้	

	 1.6	ความพึงพอใจโดยรวมของนกัท่องเท่ียวต่อตลาดน�้ าตล่ิงชนักรุงเทพมหานคร	พบวา่นกัท่อง

เท่ียวท่ีตลาดน�้ าตล่ิงชนั	กรุงเทพมหานคร	 	 มีความพึงพอใจโดยรวมต่อตลาดน�้ าตล่ิงชนัอยู่ในระดบัพึง

พอใจ	(ระดบัความพึงพอใจมี	5	ระดบั	คือ	ไม่พึงพอใจอยา่งมาก	ไม่พึงพอใจ	เฉยๆ	พึงพอใจ		พึงพอใจมาก)	

โดยมีความพึงพอใจโดยรวมเรียงตามล�าดบัดงัน้ี	ในเร่ืองการมาท่องเท่ียวท่ีตลาดน�้าตล่ิงชนัเป็นการตดัสิน

ใจท่ีถูกตอ้งเป็นอนัดบัแรก	รองลงมาคือ	 เร่ืองความพอใจโดยรวมต่อการท่องเท่ียวท่ีตลาดน�้ าตล่ิงชนั 

เป็นอนัดบั	2	และเร่ืองเม่ือพิจารณาโดยรวมทุกส่ิงแลว้มีความสุขกบัการท่องเท่ียวท่ีตลาดน�้ าตล่ิงชนัเป็น

อนัดบัสุดทา้ย	

	 1.7	แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีตลาดน�้ าตล่ิงชนั	กรุงเทพมหานครพบว่า	นกัท่องเท่ียว 

ท่ีตลาดน�้ าตล่ิงชนั	กรุงเทพมหานคร		มีแนวโนม้พฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดน�้ าตล่ิงชนั	อยูใ่นระดบัดี	

เม่ือพิจารณารายขอ้	พบวา่	นกัท่องเท่ียวมีแนวโนม้พฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดน�้าตล่ิงชนั	อยูใ่นระดบัดี

ทุกขอ้	 	โดยมีแนวโนม้พฤติกรรมเรียงตามล�าดบัดงัน้ี	 	ในเร่ืองถา้จะท่องเท่ียวตลาดน�้ าอีก	จะเลือกมาท่อง

เท่ียวท่ีตลาดน�้ าตล่ิงชนั	เป็นอนัดบัแรก	รองลงมาคือ	เร่ืองมีแนวโนม้จะท่องเท่ียวท่ีตลาดน�้ าตล่ิงขนัอีกใน

คราวหนา้	เป็นอนัดบั	2	และเร่ืองโอกาสท่ีจะเลือกมาตลาดน�้ าตล่ิงชนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งแรกก่อน

สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน	เป็นอนัดบัสุดทา้ย	

	 1.8		การแนะน�า/บอกต่อของนกัท่องเท่ียวท่ีตลาดน�้าตล่ิงชนั	กรุงเทพมหานครพบวา่	นกัท่องเท่ียว

ท่ีตลาดน�้ าตล่ิงชนั	กรุงเทพมหานคร		มีการแนะน�า/บอกต่อเก่ียวกบัการท่องเท่ียวตลาดน�้ าตล่ิงชนั	 	อยูใ่น

ระดบัสูง	โดยมีการแนะน�า/บอกต่อเรียงตามล�าดบัดงัน้ี	 	ในเร่ืองจะบอกเล่าส่ิงท่ีดีเก่ียวกบัตลาดน�้าตล่ิงชนั

ให้กบับุคคลท่ีรู้จกั	 เป็นอนัดบัแรก	รองลงมาคือ	 เร่ืองโอกาสท่ีจะบอกต่อเก่ียวกบัตลาดน�้ าตล่ิงชนัให ้

กบับุคคลท่ีรู้จกั	 เป็นอนัดบั	2	และเร่ืองจะแนะน�าบุคคลอ่ืนๆ	 ท่ีรู้จกัให้เลือกท่องเท่ียวท่ีตลาดน�้ าตล่ิงชนั	

เป็นอนัดบัสุดทา้ย

2. การทดสอบสมมตฐิาน

	 1.	นักท่องเท่ียวท่ีมี	อายุ	ระดบัการศึกษา	อาชีพ	รายไดต่้อเดือน	และภูมิล�าเนา	 ท่ีแตกต่างกนั 

มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีตลาดน�้ าตล่ิงชนั	กรุงเทพมหานคร	ดา้นความถ่ีในการท่องเท่ียว	 (คร้ัง	 /	3	

เดือน)	แตกต่างกนั	 ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีมี	 เพศ	และสถานภาพในครอบครัว	 ท่ีแตกต่างกนั	 มีพฤติกรรม 

การท่องเท่ียวท่ีตลาดน�้ าตล่ิงชัน	กรุงเทพมหานคร	ด้านความถ่ีในการท่องเท่ียว	 (คร้ัง	 /	 3	 เดือน)	 
ไม่แตกต่างกนั

	 2.	ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ความพึงพอใจโดยรวม

ของนกัท่องเท่ียวต่อตลาดน�้าตล่ิงชนั	กรุงเทพมหานครไดแ้ก่	กิจกรรมการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืดา้นชุมชน	

ลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ	 กิจกรรมการท่องเท่ียวดา้นความหลากหลายของสินคา้	 กิจกรรม 

การท่องเท่ียวดา้นล่องเรือชมธรรมชาติ	และกิจกรรมการท่องเท่ียวดา้นชมศิลปวฒันธรรม/วถีิชีวติชาวบา้น 
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มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวม

	 3.	ผลทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน	 (Pearson	

Product	Moment	Correlation	Coefficient)	พบวา่ความพึงพอใจโดยรวมในภาพรวมกบัพฤติกรรมการท่อง

เท่ียวท่ีตลาดน�้ าตล่ิงชนั	กรุงเทพมหานคร	ดา้นความถ่ีในการท่องเท่ียว	(คร้ัง/3	 เดือน)	มีความสมัพนัธ์กนั

อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	.01	โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัต�่า	ในทิศทางเดียวกนั

	 4.	ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์แนวโนม้พฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวท่ีตลาดน�้ าตล่ิงชนั	กรุงเทพมหานครไดแ้ก่ความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเท่ียวท่ีตลาดน�้ า

ตล่ิงชนั	มีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการท่องเท่ียว

	 5.	ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์การแนะน�า/บอกต่อ

ของนกัท่องเท่ียวท่ีตลาดน�้ าตล่ิงชนั	กรุงเทพมหานครไดแ้ก่	แนวโนม้พฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีตลาดน�้ า

ตล่ิงชนั	มีผลต่อการแนะน�า/บอกต่อ

3. สรุปผลการวจิยัเชิงคุณภาพ

	 การสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในเร่ืองแนวทางการจดัการเพ่ือความยัง่ยืนทางการท่องเท่ียว 

ต่อตลาดน�้าตล่ิงชนั	กรุงเทพมหานคร		พอสรุปไดเ้ป็นดา้นดงัต่อไปน้ี		คือ	

	 1.	ดา้นวฒันธรรม	มีการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัเทศกาลของไทย	อยา่งสม�่าเสมอซ่ึงท�างาน

ร่วมกนักบัหลายภาคส่วน	โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนั	3	ส่วน	กคื็อบา้น	วดั	โรงเรียน	(บวร.)	จะท�า

ช่วงเทศกาลวนัสารทไทย	วนัแรม	15	ค�่า	 เดือน	10	 ซ่ึงตรงกบัเดือนกนัยายนจดัพ้ืนท่ีในสภาวฒันธรรม

ส�าหรับสาธิตการท�าขนมกระยาสารท	 เป็นขนมโบราณส่งเสริมประเพณีดา้นวฒันธรรมในพ้ืนท่ี	 เช่น	

ประเพณีชกัพระ	สงกรานต	์ถวายเทียนพรรษา	9	วดัทางน�้า	ซ่ึงท�าเป็นประจ�าต่อเน่ืองทุกปี	เป็นการปลกูจิต

ส�านึกของคนในชุมชน

	 2.	ดา้นส่ิงแวดลอ้ม	ดูแลเร่ืองขยะในโป๊ะแพ	ไม่ใหมี้การท้ิงลงคลองประชาคมตลาดน�้ าตล่ิงชนัมี

การร่วมกบัส�านกังานเขตปรับปรุงภูมิทศัน์เพ่ือปลูกผกัสวนครัว	ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวภูมิทศัน์ส�าหรับ

แหล่งเรียนรู้มีการอนุรักษพ์นัธ์ุสตัวน์�้ า	ท�าเป็นกฎหมายประมง	ตั้งแต่ปี	2542	จึงเป็นแหล่งอาศยัของพนัธ์ุ

สัตวน์�้ าหลากหลายชนิด	ให้นกัท่องเท่ียวไดช้ม	มีการตรวจค่าออกซิเจนของน�้ าทุก	6	 เดือน	ท�าให้น�้ าใน

คลองค่อนขา้งสะอาด

	 3.	ดา้นเศรษฐกิจ	สามารถช่วยส่งเสริมใหค้นในชุมชนท่ีเป็นผูป้ระกอบการมีรายไดเ้พิ่มข้ึน

	 4.	ดา้นชุมชนมีการจดักิจกรรมเพื่อใหค้นในชุมชน	และผูป้ระกอบการมามีส่วนร่วมสร้างกิจกรรม

ดว้ยกนัเป็นการผกูมิตรไมตรีแก่กนัภายในชุมชน	

อภปิรายผล

	 1.	นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุอาชีพระดับการศึกษารายได้ต่อเดือนภูมิล�าเนาแตกต่างกัน	 มีผลต่อ

พฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีตลาดน�้ าตล่ิงชนั	กรุงเทพมหานคร	ดา้นความถ่ีในการท่องเท่ียว	 ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของ	(ศิริวรรณ	เสรีรัตน	์และคณะ,	2539:	112)	 ท่ีกล่าววา่	อายเุป็นปัจจยัท่ีท�าใหค้นมีความแตก

ต่างกนัในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรมและยงัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ(สมาภรณ์	คงเจริญกาย,	
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2548)ไดว้ิจยัเร่ืองพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูเ้ขา้มาท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนืใน

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา	พบวา่	ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายดุา้นระดบัการศึกษา	ดา้นอาชีพมีความสมัพนัธ์

กบัพฤติกรรมท่องเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ(กมลรัตน์	โถวสกุล,	

2550)	ไดว้ิจยัเร่ือง	การรับรู้เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวในตลาดน�้ าอมัพวา	

จงัหวดัสมุทรสงคราม	พบวา่	อาชีพแตกต่างกนั	มีพฤติกรรมการท่องเท่ียว	(ดา้นจ�านวนคร้ังท่ีมาเท่ียว)	แตก

ต่างกนัยงัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ	(สิริอร	ทองมัง่,2547)	 ท่ีศึกษาเร่ืองทศันคติท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการท่องเท่ียวเกาะพะงนั	จ.สุราษฎร์ธานี		ท่ีพบวา่

นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมดา้นจ�านวนคร้ังท่ีเคยเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั

แตกต่างกนั	และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ	(ปณิศา	ลญัชานนท,์	2548:113)	 ท่ีกล่าววา่	โดยทัว่ไปนกัการ

ตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดสู้ง	แต่อยา่งไรกต็ามผูท่ี้มีรายไดป้านกลางและมีรายไดต้ �่าจะเป็นตลาดท่ี

มีขนาดใหญ่กวา่	สินคา้และบริการท่ีนิยมใชแ้บ่งส่วนตลาดตามรายได	้ไดแ้ก่	บา้น	รถยนต	์โทรศพัทมื์อถือ	

เส้ือผา้	เคร่ืองส�าอางและการท่องเท่ียว

	 2.	ลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ	กิจกรรมการท่องเท่ียว	กิจกรรมการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื	

มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของนกัท่องเท่ียวต่อตลาดน�้ าตล่ิงชนั	กรุงเทพมหานคร	โดยนกัท่องเท่ียวท่ี

มีความพึงพอใจโดยรวมดงัน้ี	(1)	กิจกรรมการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืดา้นชุมชน	(2)	ลกัษณะสภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพ	(3)	 กิจกรรมการท่องเท่ียวดา้นความหลากหลายของสินคา้,	ดา้นล่องเรือชมธรรมชาติ	และ

ดา้นชมศิลปวฒันธรรม/วถีิชีวติชาวบา้น	เน่ืองจากการเดินทางสะดวก	ทศันียภาพท่ีสวยงาม	ท�าใหน้กัท่อง

เท่ียวเลือกท่ีจะมาตลาดน�้า	อีกทั้งยงัไดม้ารับประทานอาหาร	และซ้ือสินคา้ท่ีพอ่คา้แม่คา้น�ามาขายในตลาด

น�้ า	 จึงท�าใหเ้กิดความพึงพอใจโดยรวม	ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ	(วิรุฬ	พรรณเทวี,	2542:111)ท่ีกล่าว

วา่ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนั	 ข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคลวา่จะมีความ

คาดหมายกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใดอยา่งไร	ถา้คาดหวงัหรือมีความตั้งใจมากและไดรั้บการตอบสนองดว้ยดีจะมี

ความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกนัขา้มอาจผิดหวงัหรือไม่พึงพอใจเป็นอยา่งยิ่ง	 เม่ือไม่ไดรั้บการตอบ

สนองตามท่ีคาดหวงัไวท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีตั้งใจไวว้า่จะมีมากหรือนอ้ยยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดการจดัการ

การท่องเท่ียวชุมชนตลาดน�้ าอย่างย ัง่ยืนของ(บุญเลิศ	 	 จิตตั้งวฒันา,	2548:	5)ท่ีกล่าวว่าปัจจุบนัไดมี้การ

ปลุกกระแสการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเนน้การอนุรักษท์รัพยากรการท่องเท่ียว	และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม	นอกเหนือ

จากการมุ่งหารายไดท้างเศรษฐกิจเท่านั้น	ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะตอ้งมีความตระหนกัถึงการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื	

(Sustainable	Tourism)	 	นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ(เพชรศรี	นนทศิ์ริ,	2550)ท่ีกล่าวว่าการ

ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนหมายถึงการพฒันาท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวและผูท่ี้เป็น

เจา้ของทอ้งถ่ินในปัจจุบนั		โดยมีการปกป้องและสงวนรักษาโอกาสต่าง	ๆ		ของอนุชนรุ่นหลงัการจดัการ

การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนมีความจ�าเป็นต่อการรักษาความสมดุลของทรัพยากรการท่องเท่ียว	 ซ่ึงมีความ

ส�าคญัและมีความสมัพนัธ์โดยตรงต่อชุมชน	ซ่ึง	(นพดล	ภาคพรต,	2548:	167)	ไดจ้ �ากดัความวา่	 เป็นการ

ก�าหนดแนวทางการใชป้ระโยชน์และพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียว	รวมทั้งปัจจยัแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การท่องเท่ียวเพื่อตอบสนอง	ความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจ	สงัคม	วฒันธรรม	และสุนทรียภาพแก่สมาชิกของ

สงัคมในปัจจุบนัและอนาคต	โดยใชท้รัพยากรอนัทรงคุณค่าอยา่งชาญฉลาด	สามารถรักษาเอกลกัษณ์ของ
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ธรรมชาติและวฒันธรรมไวน้านท่ีสุด	เกิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุด	และใชป้ระโยชนไ์ดต้ลอดไป

	 3.	 ความพึงพอใจโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีตลาดน�้ าตล่ิงชัน	

กรุงเทพมหานครในดา้นความถ่ีในการท่องเท่ียว	 (คร้ัง/3	 เดือน)พบว่ามีความสัมพนัธ์ในระดบัต�่า	 ใน

ทิศทางเดียวกนั	นกัท่องเท่ียวนั้นมีความพึงพอใจกบัราคาสินคา้และอาหารท่ีไม่แพงจึงมีความคุม้ค่าท่ีมา

จบัจ่ายใชส้อยซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ(กาญจนา	 	อรุณสุขรุจี,	2546)	 ท่ีกล่าวว่า	ความพึงพอใจของ

มนุษยเ์ป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรม	ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างไดย้งัสอดคลอ้ง

แนวคิดของ	(Dubrin,	1998:	228-230)	 ท่ีกล่าวถึง	ความพึงพอใจไวด้งัน้ี	ความพึงพอใจถูกพิจารณาวา่เป็น

ความคาดหวงัต�่าสุด	ถา้ความโดดเด่นกวา่ความคาดหวงัขั้นต�่านัน่เรียกวา่	ความยนิดี	(Delight)	 ซ่ึงสามารถ

แบ่งระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคออกเป็น	4	ระดบั	คือระดบัท่ี	1	ความพึงพอใจขั้นพื้นฐานระดบัท่ี	2		

ความพึงพอใจท่ีไดรั้บตามความระดบัท่ี	3	ความพึงพอใจพิเศษ		ระดบัท่ี	4	ความปิติยนิดีความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียว	คือ	การรับรู้ของนกัท่องเท่ียวแต่ละคนท่ีมีต่อบริการท่ีไดรั้บซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคาดหวงั	

ความพึงพอใจนั้นเป็นเร่ืองของแต่ละบุคคลท่ีมีระดบัของความคาดหวงัท่ีต่างกนัหากส่ิงท่ีไดรั้บเท่ากนักบั

ส่ิงท่ีคาดหวงั	ความพึงพอใจจึงจะเกิดข้ึน	หากบริการท่ีไดรั้บจริงเกินกวา่ส่ิงท่ีคาดหวงัไว	้นกัท่องเท่ียวจะ

เรียนรู้ถึงความประทบัใจจากบริการ	แต่ถา้การบริการท่ีไดรั้บต�่ากวา่ในระดบัท่ีคาดหวงัไว	้ยอ่มท�าใหเ้กิด

ประสบการณ์ท่ีไม่พึงพอใจต่อบริการนั้นอีก

	 4.	ความพึงพอใจโดยรวมมีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรม	และแนวโนม้พฤติกรรมการท่องเท่ียวมีผล

ต่อการแนะน�า/บอกต่อของนกัท่องเท่ียวท่ีตลาดน�้ าตล่ิงชนั	 	กรุงเทพมหานคร	นกัท่องเท่ียวทัว่ไปเม่ือเกิด

ความพึงพอใจในแหล่งท่องเท่ียว	ความสวยงามของทศันียภาพ	ความสะดวกสบาย		กจ็ะท�าใหมี้แนวโนม้ท่ี

จะกลบัท่องเท่ียวซ�้ า	ๆ	ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั	(กมลรัตน	์โถวสกลุ,	2550)	ไดว้จิยัเร่ือง	การรับรู้เคร่ืองมือ

การส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวในตลาดน�้ าอมัพวา	จงัหวดัสมุทรสงคราม	ผลการศึกษา	

พบวา่	นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความถ่ีท่ีเขา้มาเท่ียว	1-2	คร้ังในรอบ	6	เดือน	ส่วนแนวโนม้อีก	6	เดือนขา้ง

หนา้	นกัท่องเท่ียวมีแนวโนม้คาดวา่จะมา

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยั	

	 	 1.1	จากการวิจยัพบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั	คือนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง		มีอาย	ุ26	–	35	ปี	มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี	สถานภาพโสด	อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน	รายไดต่้อ

เดือน	10,001-20,000	บาท	ภมิูล�าเนาอยูใ่นกรุงเทพมหานคร	ส่วนกลุ่มอ่ืนๆ	เป็นเป้าหมายรอง	เพราะฉะนั้น

ควรก�าหนดลกัษณะการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวให้เหมะสมกบักลุ่มเป้าหมายหลกัก่อน		 	 ส่วนกลุ่มเป้า

หมายรองนั้นควรมีกิจกรรมอ่ืน	ๆ	ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการไดด้ว้ย	โดยแบ่งส่วนการตลาดตาม

กลุ่มอาย	ุ46	–	55	ปี	ซ่ึงเป็นกลุ่มของผูสู้งวยั	และกลุ่มอายอ่ืุน	ๆ	

	 	 1.2	ลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ	ควรปรับปรุงเร่ืองห้องน�้ าและสถานท่ีจอดรถ	ให้มี

ปริมาณเพียงพอ	เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเท่ียว	

	 	 1.3	ความหลากหลายของสินคา้ช็อปป้ิง	ของท่ีระลึก	ยงัมีไม่มาก	ทั้งคุณภาพก็ยงัไม่ค่อยเป็นท่ี

ถกูใจกบันกัท่องเท่ียว	เม่ือเทียบกบัตลาดน�้าหลาย	ๆ	แห่ง	ท่ีมีสินคา้และของท่ีระลึก	ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย

1.4	 กิจกรรมการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน	 	 พิจารณาดูว่ากิจกรรมดา้นใดควรท่ีจะพฒันาให้เกิดความยัง่ยืน		
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ส�านกังานเขตควรร่วมมือกบัผูป้ระกอบการเพื่อใหเ้กิดการพฒันาใหก้บัตลาดน�้าดงักล่าวต่อไป		

2. ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัคร้ังต่อไป 

	 2.1	ควรท�าการศึกษาแนวทางการจดัการเพ่ือความยัง่ยนืทางการท่องเท่ียวของตลาดน�้าแห่งอ่ืน	ๆ	

	 2.2	ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนในรูปแบบใหม่	 เพ่ือเป็นการส่งเสริม

การท่องเท่ียวในตลาดน�้าตล่ิงชนัไดอ้ยา่งบูรณาการ

	 2.3	ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ระกอบการกบันกัท่องเท่ียวเพ่ือเป็นขอ้มูลในการจดัการ

เพ่ือเป็นการกระตุน้ให้เกิดการท่องเท่ียวและเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีก่อให้เกิดการท่องเท่ียวอย่าง

ย ัง่ยนื
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