
ความต้องการกลบัมาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลาดน า้ดั้งเดมิภาคกลางของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
(Thai Tourists’ Intention to Revisit Traditional  Floating Markets  for Conservative Purpose in Central Region of Thailand ) 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ  “การพัฒนาเศรษกจิฐานรากด้วยแนวคดิเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์” 
 

เบญจวรรณ อุชุพงศอ์มร1  
1ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม 

235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10163 โทรศพัท:์0-2867-8088, 0-2868-6000   E-mail : benchawan_u@hotmail.com 

 
 

บทคดัย่อ 
การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนทอ้งถ่ินโดยการพฒันาแหล่ง

ท่องเท่ียวตามวิถีชีวิตริมคลองมีการขยายตวัมากข้ึน แต่จะท าอยา่งไร
ให้เป็นท่ีตอ้งการของการมาท่องเท่ียวและด ารงไวซ่ึ้งการอนุรักษ์ใน
รูปแบบตลาดน ้ าดั้ งเดิม การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เ พ่ือศึกษา
พฤติกรรมการมาท่องเท่ียว ความพึงพอใจ และความตอ้งการในการ
กลบัมาท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องตลาดน ้ าดั้งเดิมภาคกลาง โดยเจาะจง
ศึกษาตลาดน ้ าภาคกลางท่ีมีช่ือเสียงสองแห่งคือ ตลาดน ้ าด าเนิน
สะดวก  จ.ราชบุรี  และตลาดน ้ าอมัพวา จ.สมุทรสงคราม โดยส ารวจ
กลุ่มตวัอยา่งคือนกัท่องเท่ียวชาวไทยจ านวน 800 คน และใช้เคร่ืองมือ
คือแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึกกบั ชาวบ้าน ขา้ราชการ
ระดบัทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการ พอ่คา้แม่คา้ 

 ผลการศึกษาสรุปได้ดังน้ี  พฤติกรรมการมาท่องเท่ียว
ของตลาดน ้ าทั้ งสองแห่ง พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มาคร้ังแรก 
เดินทางมาโดยรถยนตส่์วนตวัและรู้จกัตลาดน ้ าจากเพ่ือน ดว้ยเหตุผล
ในการมาท่องเท่ียวตลาดน ้าท่ีส าคญัของทั้งสองแห่งคือ    มาเพ่ือเท่ียว
ชมบรรยากาศตลาดน ้ า  ดา้นความพึงพอใจในการมาท่องเท่ียวของ
ตลาดน ้าทั้งสองแห่ง พบวา่ พอใจกบัสินคา้ท่ีจ  าหน่ายและของท่ีระลึก 
อาหารและขนม  ราคาสินค้าในตลาดน ้ า การให้บริการของพ่อค้า
แม่คา้ในพ้ืนท่ี ความสวยงามของสถานท่ี การรับประทานอาหารริม
คลอง การนั่งเรือชมธรรมชาติ ความปลอดภยัทางน ้ า ความสะอาด 
และส่ิงอ านวยความสะดวกโดยรวมมีความพอใจในระดบัมาก และ
บรรยากาศตลาดน ้าด าเนินสะดวกมีความพอใจระดบัมากและตลาดน ้ า
อมัพวาพอใจมากท่ีสุด ส่วนความตอ้งการในการกลบัมาท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวทั้งสองแห่งพบว่า ตลาดน ้ าด าเนินสะดวกต้องการจะ
กลบัมาท่องเท่ียวมีจ านวนร้อยละ 82.5 โดยมีความตอ้งการให้เป็นการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์3 ล าดบัแรกคือ อนุรักษวิ์ถีชีวิตแบบดั้งเดิมของ
ชาวบา้น รองลงมาตอ้งการให้อนุรักษก์ารขายสินคา้บนเรือ และการ
ขายสินคา้หัตถกรรมพ้ืนบา้นหรือสินคา้เกษตรแปรรูปทอ้งถ่ิน  ส่วน
ตลาดน ้ าอัมพวามีความต้องการกลับมาท่องเท่ียวมีจ านวนร้อยละ 
92.25 โดยมีความตอ้งการให้เป็นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 3 ล าดับ
แรกคือ  ให้อนุรักษส์ภาพแวดลอ้มของตลาดน ้ าทั้งสถานท่ีและความ
สะอาดของแม่น ้าล  าคลอง รองลงมาคือตอ้งการให้อนุรักษบ์รรยากาศ
ดั้งเดิมของตลาดน ้ า และการชมห้ิงห้อยในเวลากลางคืน และจากการ
สมัภาษณ์เชิงลึกชุมชนในการกลบัมาท่องเท่ียวตลาดน ้ าอมัพวา พบว่า 
กลบัมาเพ่ือชมบา้นเรือนเก่าแก่และมีสถานท่ีท่ีสวยงาม ความเป็นวิถี
ชาวบา้น การขายสินคา้ในเรือ และอาหารขนมไทยหาทานยาก และ
ความมีน ้ าใจของชาวบา้น ส่วนตลาดน ้ าด าเนินสะดวกเห็นว่าเพราะ 
ความเป็นกนัเอง การใช้ภาษาถ่ินและวาจาท่ีดี ทิวทศัน์ธรรมชาติและ
ความเป็นอยูแ่บบชาวบา้น ตลอดจนบา้นเรือนไทยและขนมพ้ืนบา้น  

ค าส าคญั : ความตอ้งการกลบัมาท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์,ตลาดน ้าดั้งเดิม
ภาคกลาง 
 

 ABSTRACT 
Economic development in rustic community by 

developing tourist attraction of ways of living by the canal is being 
expanded. However, how to promote this kind of tourist attraction 
and maintain traditional floating market is needed to be explored. 
This study aims to look at tourists’ behavior, satisfaction, and 
intention to revisit traditional floating markets in central region of 
Thailand. A study focused on two well-known floating markets, 
Damnoen Saduak Floating Market in Ratchaburi and Amphawa 
Floating Market in Samut Songkhram.  A study included a 
representative random sample of 800 individuals.  A survey method 
and depth interview were used to collect the data from local people, 
local government officers, local business owners and market 
vendors. 

The result shows that the tourists’ behavior, this study 
found that most tourists visit the floating markets for the first time. 
They travel by personal cars and know the markets from friends. 
Reasons for visiting are experiencing atmosphere of the floating 
markets 

Respondents at both floating markets reported high level 
of satisfaction with product and souvenir, food and Thai dessert, 
price of product, service of vendors, environment, dining along 
canal, river boat tour, water safety, cleanliness, and all facilities in 
the area. For atmosphere of the places, respondents at Damnoen 
Saduak Floating Market reported high level of satisfaction while the 
others at Amphawa Floating Market reported highest level of 
satisfaction. 

According to the survey, respondents at Damnoen 
Saduak Floating Market want to revisit the place 82.5%.  Revisiting 
are reported on conservative purposes that categorized into top three 
ranking as Thai traditional life, goods selling boat, and handicraft or 
local agricultural food process selling.  While respondents at 
Amphawa Floating Market want to revisit the place 92.25%.  
Revisiting is also reported on conservative purposes as well.  They 
are categorized into top three ranking as atmosphere of traditional 
floating market, cleanliness of river and canal, and seeing of fireflies 
at night. 

On depth interview with local community for the reasons 
that Thai tourists revisit Amphawa Floating Market, the reasons are 
Thai old style houses, Thai traditional life, beautiful places,  goods 
selling boat, authentic Thai food and dessert, generosity of local 



people.While the reasons that Thai tourists revisit Damnoen Saduak 
Floating Market are friendliness, local language, friendly words and 
manners, view and nature of floating market, suburban life style, 
Thai old style houses and local Thai dessert. 

Keywords: Intention to Revisit  the Eco-tourism , Traditional  Floating 
Markets  in Central Region of  Thailand 
 
1. บทน า       
 ตั้งแต่อดีตชุมชนภาคกลางส่วนใหญ่อาศยัอยูริ่มน ้ า  ใช้น ้ า
เพื่อการด ารงชีพในชีวิตประจ าวนั และการประกอบอาชีพ นอกจากน้ี
บา้นเรือนท่ีตั้งริมสองฝ่ังแม่น ้าและการสญัจรไปมากลายเป็นจุดพบปะ
พูดคุย แลกเปล่ียนผลผลิตท่ีเหลือเก็บในครัวเรือน โดยขยายวงกวา้ง
มากข้ึนกลายเป็นศูนยก์ลางในรูปแบบตลาดน ้ าเพ่ือกระจายสินคา้และ
สร้างเศรษฐกิจชุมชน แต่เม่ือยุคสมัยเปล่ียนไปชุมชนเร่ิมมีการ
เปล่ียนแปลง (สกุณี ณัฐพูลวฒัน์ , 2542 )มีถนนหนทางตดัเขา้ไปสู่
ชุมชนและการเดินทางเปล่ียนไปเป็นรูปแบบรถยนต์มากข้ึนเพ่ือให้
ผูค้นไดรั้บความสะดวกและการสนบัสนุนดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานของ
รัฐบาลในการตดัถนนเข้าหาชุมชนและเส้นทางลัด  ตลาดน ้ าและ
ชุมชนริมน ้าเร่ิม โยกยา้ยข้ึนฝ่ัง บางแหล่งผสมผสานกบัร้านคา้บนฝ่ังท่ี
เพ่ิมมากข้ึน บางแห่งรวมตวักับตลาดบนฝ่ังกลายเป็นตลาดบนบก
แทน จุดเปล่ียนในช่วงเวลาน้ีเองท าให้ตลาดน ้ าบางแห่งปิดฉาก
ประวติัศาสตร์ความเป็นตลาดน ้ าลง ในขณะท่ีบางแห่งมีการปรับ
รูปแบบตลาดเพ่ือให้คงอยูใ่นท่ามกลางกระแสสังคมท่ีผนัแปรไป อีก
ทั้งเม่ือเทียบการขยายตวัของตลาดน ้ าในอดีตกบัปัจจุบนัไดล้ดจ านวน
ลงและบางแห่งเลือนหายไป ดว้ยเวลาและการเปล่ียนแปลงของสังคม 
ปัจจุบนัภาครัฐให้ความสนใจพฒันาให้ท้องท่ีหลายแห่งกลับมาคง
สภาพตลาดน ้าเพ่ือพฒันาเศรษฐกิจชุมชน   และเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ส าคญั นอกจากน้ีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10    
(2550-2554)  (ส านักงานพฒันาการท่องเท่ียว,2550) มีวิสัยทศัน์ให้
ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ระดบัโลก โดยสามารถสร้างความมัน่ใจ อ านวยความสะดวก และให้
ความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียว 

ดงันั้นเพ่ือให้การท่องเท่ียวตลาดน ้ า ท่ีมีมาแต่ดั้ งเดิมได้
ด ารงอยูต่่อไป และสืบเน่ืองจากพ้ืนท่ีบริเวณตลาดน ้ าในอดีตเคยเป็น
แหล่งกระจายสินค้าเกษตรและการบริโภคสินค้าต่าง ๆ ทั้ งสินค้า
ประดิษฐ์และอาหารดั้งเดิมในทอ้งถ่ิน ท าให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
รวมถึงทศันียภาพความเป็นอยู่ริมสองฝ่ังคลองท่ียงัคงสภาพสวยงาม 
โดยจากการศึกษาตลาดน ้าปัจจุบนัเติบโตอยา่งเตม็ท่ีในพ้ืนท่ีภาคกลาง 
และไดรั้บความนิยมมาตั้งแต่อดีต หลายแห่งในปัจจุบนัเป็นตลาดน ้ าท่ี
มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัของคนไทยในประเทศและคนต่างชาติ นอกจากน้ี
ตลาดน ้ าภาคกลางหลายแห่งท่ีได้เคยเกิดข้ึนมานานหลังจากท่ีได้
หายไปในช่วงเวลาหน่ึง โดยบางแห่งได้รับการฟ้ืนฟูใหม่จนเป็นท่ี
นิยมของนกัท่องเท่ียวในปัจจุบนัเช่น ตลาดน ้าด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัราชบุรี และได้รับการ
ยอมรับทั้ งช าวไทยและชาว ต่ างชา ติ   และตลาดน ้ าอัมพวา                  
จ.สมุทรสงคราม ซ่ึงเป็นตลาดน ้าท่ีมีช่ือเสียงเช่นเดียวกนั โดยตลาดน ้ า
อมัพวาไดรั้บรางวลัต่าง ๆ ดา้นการท่องเท่ียวและยงัคงอนุรักษรู์ปแบบ
การตั้งถ่ินฐานบา้นเรือนไวค้่อนขา้งสมบูรณ์ จนไดรั้บรางวลัชุมชน
อนุรักษดี์เด่นประจ าปี พ.ศ 2545  การศึกษาตลาดน ้ าทั้งสองแห่ง จึง
เป็นกรณีตวัอย่าง ตลาดน ้ าดั้ งเดิมภาคกลางเพ่ือเป็นแนวทางต่อการ
พฒันาตลาดน ้ าใหม่ให้มีรูปแบบเป็นท่ีต้องการในการกลับมาของ
นกัทอ่งเท่ียวชาวไทยท่ีดีต่อไป 

 
1.1 ค าส าคญั   

ความตอ้งการในการกลบัมาท่องเท่ียวตลาดน ้าเชิงอนุรักษ ์
หมายถึง ความประสงคห์รือความตอ้งการจะกลบัมาท่องเท่ียวตลาด
น ้าในรูปแบบเชิงอนุรักษต์ามลกัษณะตลาดน ้าอีกคร้ังในคราวหน้า  

 ตลาดน ้าดั้งเดิมภาคกลาง หมายถึง ตลาดน ้าท่ีเคยเกิดข้ึนมา
และปัจจุบนัได้รับความนิยมอีกคร้ัง ได้แก่  ตลาดน ้ าด าเนินสะดวก 
และตลาดน ้าอมัพวา 
 
2.วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาพฤติกรรม  ความพึงพอใจ และความตอ้งการใน
การกลบัมาท่องเท่ียวตลาดน ้ าภาคกลางไดแ้ก่ ตลาดน ้ าด าเนินสะดวก
และตลาดน ้ าอมัพวา และความคิดเห็นของชุมชนในการกลบัมาของ
นกัท่องเท่ียวในตลาดน ้าดั้งเดิมภาคกลาง  

  
3.แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  

นิยาม แนวคิดเก่ียวกบัตลาดน ้ า  ประวติัตลาดน ้ าด าเนิน
สะดวก   ประวติัตลาดน ้ าอมัพวา การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์และการมี
ส่วนร่วมชุมชน ตลอดจนแนวคิดเก่ียวกับความต้องการ  และ
พฤติกรรมของนักท่องเ ท่ียว  พฤติกรรมการซ้ือของผู ้บริโภค 
มาตรการและแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ งานวิจยั
ตลาดน ้ าและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับลกัษณะท่ีคล้ายกับวิถีชีวิตและ
ชุมชนตลาดน ้า 

  
4. วธีิการด าเนินงาน 
4.1 การส ารวจ 

ผูวิ้จยัด าเนินการส ารวจตลาดน ้ าดั้งเดิมภาคกลางโดยเลือก
เจาะจงศึกษาตลาดน ้าท่ีไดรั้บความนิยมภาคกลางในปัจจุบนั สองแห่ง
ไดแ้ก่ ตลาดน ้าด าเนินสะดวกและตลาดน ้าอมัพวา  

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทย
หรือผูมี้จุดประสงคใ์นการมาท่องเท่ียวในบริเวณพ้ืนท่ีตลาดน ้ าทั้งสอง
แห่ง ไดแ้ก่ ตลาดน ้าตลาดน ้าด าเนินสะดวก และตลาดน ้าอมัพวา 
4.1.2  กลุ่มตวัอย่าง และการสุ่มตวัอย่าง 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เน่ืองจากไม่ทราบ
ประชากรท่ีแน่นอน จึงใช้สูตรไม่ทราบจ านวนประชากร ก าหนด
สดัส่วนของประชากรเท่ากบั 0.5 ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และยอม
ให้คลาดเคล่ือนไดท่ี้ 5%  

 n = p (1-p)Z²    หรือ   (0.5) (1-0.5) (1.96) ² / (0.05) ² 
           e²  

จ านวนขนาดกลุ่มตวัอยา่งแต่ละแห่งจ านวน 384 ราย โดย
ผูวิ้จยัก าหนดเป็นจ านวนแห่งละ 400 ราย หรือสองแห่งเป็นจ านวน 
800 ราย 

 การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้วิ ธีการสุ่มตามความสะดวก
(Convenience Sampling)ในพ้ืนท่ีบริเวณตลาดน ้ าทั้งสองแห่งอย่าง
ทัว่ถึง 

  
4.1.3  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ แบบสอบถาม  
แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  มีลกัษณะ
ค าถามเลือกตอบ  ( Multiple Choice Question )  
ส่วนท่ี2  เป็นค าถามพฤติกรรมการมาท่องเท่ียวเป็นค าถามเลือกตอบ 
(Multiple Choice Question )    
ส่วนท่ี3 เป็นค าถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจดา้นต่าง ๆ  
เป็นออก เ ป็น 5 ระดบั (Rating Scale)แบบสอบถามจะเป็นขอ้ความท่ีผูต้อบแสดง
ความคิดเห็น โดยจ าแนกออกเป็น 5 ระดบั  มีการแบ่งอนัตรภาคชั้นของ
คะแนนโดยใช้สูตรการหาอนัตรภาคชั้นดงัน้ี 
          ช่วงคะแนนค่าเฉล่ีย   แปลผล 
1.00  -  1.80 หมายความว่า   พึงพอใจน้อยท่ีสุด 



1.81  -  2.60 หมายความว่า   พึงพอใจน้อย 
2.61  -  3.40 หมายความว่า   พึงพอใจปานกลาง 
3.41  -  4.20  หมายความว่า  พึงพอใจมาก 
4.21  -  5.00 หมายความว่า   พึงพอใจมากท่ีสุด 
ส่วนท่ี4  เป็นค าถามความคิดเห็นตอบโดยอิสระ    ( Open Question)  
  
4.1.4 ทดสอบเคร่ืองมอื 

การทดสอบความเท่ียงตรง (Content Validity) จากเน้ือหา
และการส ารวจสถานท่ีจริง   

การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability Test)ผูวิ้จยัได้น า
แบบทดสอบท่ีแก้ไขแล้วไปท าการทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่ม
ประชากรท่ีท าการศึกษา จ านวน 30 ชุด ในตลาดน ้าด าเนินสะดวกและ
วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามในส่วนท่ี 3 ไดค้่าความ
เช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า (Coefficient of Alpha ) เท่ากบั 0.947 
 
4.1.5 สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

ความถ่ี  (Frequency)   ร้อยละ(Percentage )  ขอ้มูลความ
พึงพอใจ ใช้สถิติ ค่ามชัฌิมเลขคณิต  (Arithmetic Mean )  และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 
4.1.6 การรวบรวมข้อมูล   

ตลาดน ้าอมัพวา จ.สมุทรสงคราม  เก็บบริเวณจุดตลาดน ้ า 
ตามร้านอาหาร ร้านกาแฟ ตลอดเส้นทางจ าหน่ายสินค้า  และ ริม
เข่ือนแม่น ้าแม่กลองหรือจุดท่องเท่ียวชมวิวริมคลอง จุดพกัหน้าสถานี
ต ารวจ ในช่วงวนัอาทิตยเ์วลา 16.00-20.00 น. และตลาดน ้ าด าเนิน
สะดวก เก็บบริเวณจุดตลาดน ้ า ทางเข้า-ออก จุดขายของด้านใน
บริเวณริมฝ่ังคลองตลอดแนว และร้านจ าหน่ายอาหาร ช่วงวนัเสาร์
และวนัอาทิตย ์เวลา 8.30 – 14.30 น.  การรวบรวมตลาดน ้ าทั้งสอง
แห่ง ใชร้ะยะเวลา ช่วงเดือน กรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ 2550 
 
4.2 การสัมภาษณ์เชิงลกึ (Indepth interview) 

สัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในบริเวณตลาดน ้ าได้แก่ ชาวบา้น
ในพ้ืนท่ี  พ่อคา้แม่คา้  เจา้หน้าท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการ
เรือ แห่งละ 13 ท่าน รวมการสมัภาษณ์ท่ีตลาดน ้ าอมัพวาและตลาดน ้ า
ด าเนินสะดวกทั้งหมดท่ีไดท้  าการสัมภาษณ์ จ  านวน  26 ท่าน โดยได้
สมัภาษณ์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ  2552  

 
 5. ผลการศึกษา  
 
5.1 พฤตกิรรมการมาท่องเทีย่วตลาดน า้ทั้งสองแห่ง 

พบว่า ตลาดน ้ าทั้งสองแห่งส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียว
คร้ังแรก มีจ านวนร้อยละ 56.0  รองลงมาท่องเท่ียว 4 คร้ังหรือ
มากกวา่  และมาท่องเท่ียว 2 คร้ัง  และ 3 คร้ัง ตามล าดบั  

โดยส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตวัเดินทางมามีจ านวนร้อย
ละ 70.2  นอกจากน้ีนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ของตลาดน ้าทั้งสองแห่งได้
รับทราบข่าวการมาท่องเท่ียวจากเพ่ือน/ญาติมากท่ีสุดมีจ านวนร้อยละ  
46.72  รองลงมาได้รับส่ือวิทยุ/ทีวี มีจ  านวนร้อยละ  23.49  และ
นิตยสาร/หนงัสือพิมพ ์ส่ืออินเตอร์เน็ต และอ่ืน ๆ เช่นบริษทัทวัร์และ
แผ่นพบัตามล าดบั  ส่วนกิจกรรมในการมาท่องเท่ียวตลาดน ้ าทั้งสอง
แห่งส่วนใหญ่มาเพ่ือชมบรรยายกาศตลาดน ้ ามีจ  านวนร้อยละ 27.61 
รองลงมารับประทานอาหารมีจ านวนร้อยละ 23.49  และซ้ือของฝาก
กลับบ้าน นั่งเรือชมธรรมชาติ/ห้ิงห้อย ถ่ายรูป และพกัโฮมสเตย ์
ตามล าดับ นักท่องเท่ียวตลาดน ้ าทั้ งสองแห่งนิยมเลือกซ้ืออาหาร 
ผลไมแ้ละเคร่ืองด่ืมมากท่ีสุดมีจ านวนร้อยละ41.69 รองลงมาเป็นขนม
ไทย  ของท่ีระลึก /เค ร่ืองประดับ ของช าร่วย ของตกแต่งบ้าน
ตามล าดบั  

 
 

5.2  ความพึงพอใจในการมาท่องเที่ยวตลาดน ้าดั้งเดิมภาค
กลาง  

   
  ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจในการมาท่องเท่ียวตลาดน ้าดั้งเดิม 

ความพงึพอใจ ตลาดน า้ดั้งเดมิ 

อมัพวา ด าเนินสะดวก 

ค่าเฉลี่ย 

(mean) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(SD) 

ค่าเฉลี่ย 

(mean) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(SD) 

อาหาร/ขนม 3.79 .735 3.71 0.739 

   สินคา้/ของท่ีลึก 3.92 .759 3.68 .764 

ราคาสินคา้ในตลาดน ้า 3.63 .765 3.43 .853 

ความสะอาดสถานท่ี 3.70 .795 3.63 .851 

ความสวยงามสถานท่ี 3.88 .731 3.63 .851 

  บรรยายกาศตลาดน ้า 4.27 .65 3.89 .790 

ปลอดภยับริการทางน ้ า 3.63 .782 3.61 .818 

ห้องน ้า/สุขา 3.12 .898 3.23 .985 

บริการท่ีจอดรถ 3.31 1.06 3.85 .842 

เส้นทางจ าหน่ายสินคา้ 3.36 .876 3.74 .795 

ชมห่ิงห้อย/ ธรรมชาติ 3.76 .863 3.74 .853 

ท่ีรับประทานอาหารริม

คลอง 

3.8 .768 3.74 .795 

 ท่ีพกัโฮมสเตย ์ 3.96 0.66 3.27 .736 

บริการพอ่คา้แม่คา้ 3.77 0.739 3.85 0.758 

บริการมคัคุเทศก ์ 3.15 .923 3.60 .834 

 ป้ายขอ้มูลท่องเท่ียว 3.36 1.01 3.51 1.004 

 



จากตารางท่ี 1 พบว่า นักท่องเท่ียวตลาดน ้ าทั้งสองแห่งพึงพอใจดา้น
อาหารและขนม  สินคา้ท่ีจ  าหน่ายและของท่ีระลึก  ราคาสินคา้  ความ
สะอาดของสถานท่ี  ความสวยงามของสถานท่ี ความปลอดภยัการ
บริการทางน ้า  การนัง่เรือชมห่ิงห้อย/ นัง่เรือชมธรรมชาติ รับประทาน
อาหารริมคลอง การบริการของแม่คา้ทั้งสองแห่งมีความพึงพอใจใน
ระดบัมาก  และการบริการห้องน ้ า/สุขา พอใจระดบัปานกลาง ส่วน
ความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ไดแ้ก่ท่ีจอด
รถ  เส้นทางจ าหน่ายสินค้าในบริเวณตลาดน ้ า การบริการของ
มคัคุเทศก์ ป้ายบริการขอ้มูลนักท่องเท่ียว (แผนท่ี,ประวติัของตลาด
น ้ า) ในตลาดอมัพวาพอใจในระดบัปานกลาง ส่วนตลาดน ้ าด าเนิน
สะดวกพอใจในระดับมาก และการบริการท่ีพกัโฮมสเตยต์ลาดน ้ า
อมัพวาพอใจในระดบัมากและตลาดน ้ าด าเนินสะดวพอใจระดบัปาน
กลาง ทั้งน้ีบรรยากาศตลาดน ้ า นักท่องเท่ียวพึงพอใจมากท่ีสุดใน
ตลาดน ้าอมัพวา และพึงพอใจระดบัมากในตลาดน ้าด าเนินสะดวก 
 
5.3 ความต้องการกลบัมาท่องเที่ยวตลาดน า้ดั้งเดมิภาคกลาง 

 
ตารางท่ี 2  ความตอ้งการกลบัมาท่องเท่ียวตลาดดั้งเดิม 

ความ

ต้องการ

กลบัมา

ท่องเที่ยว

ตลาดน า้ทั้ง

สองแห่ง  

ตลาดน า้ดั้งเดมิ  

อมัพวา ด าเนินสะดวก รวม 

ร้อย

ละ 

(%) 

จ านวน 

(n) 

ร้อย

ละ 

(%) 

จ านวน 

(n) 

ร้อย

ละ 

(%) 

กลบัมา 369 92.25 330 82.5 87.38 

ไม่กลบัมา 5 1.25 9 2.25 1.75 

ไม่แน่ใจ 26 6.5 61 15.25 10.88 

รวม 400 100 400 100 100 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่าตลาดน ้ าอัมพวามีความต้องการ

กลับมาจ านวนร้อยละ  92.25 และตลาดน ้ าด าเนินสะดวกมีความ
ตอ้งการกลบัมาท่องเท่ียวจ านวนร้อยละ 82.5  โดยตลาดน ้ าดั้งเดิมทั้ง
สองแห่งมีความตอ้งการกลบัมาท่องเท่ียวมากกวา่ร้อยละ 80 

นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ให้เหตุผลกบัความตอ้งการกลบัมา
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของตลาดน ้ าทั้ งสองแห่งคือ ตลาดน ้ าด าเนิน
สะดวกตอ้งการให้คงรูปแบบวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวบา้น  การ
ขายสินคา้บนเรือ และสินคา้หัตถกรรมพ้ืนบา้นหรือสินคา้เกษตรแปร
รูปทอ้งถ่ิน  ส่วนตลาดน ้ าอมัพวาตอ้งการให้อนุรักษ์สภาพแวดล้อม
ของตลาดน ้ าทั้ งสถานท่ี และความสะอาดของแม่น ้ าล  าคลอง 
บรรยากาศดั้งเดิมของตลาดน ้า และการชมห่ิงห้อยในเวลากลางคืน   

 

5.4 ความคิดเห็นของชุมชนในการกลับมาของท่องเที่ยว
ตลาดน า้  
5.4.1 ตลาดน า้อมัพวา 

ชุมชนส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่านักท่องเท่ียวต้องการ
กลับมาท่องเท่ียวอีก ด้วยเหตุผลคือ สถานท่ีเก่าแก่บริเวณตลาดน ้ า 
เป็นสถานท่ีสวยงามบา้นเรือนท่ีเก่าแก่รวมถึงมีศิลปะต่าง ๆ ในชุมชน
ท่ีสะทอ้นความเป็นอยู่และวิถีชีวิตชุมชนตลาดน ้ าในอดีตและความ
สะอาดบริเวณตลาดน ้ า นอกจากน้ีคนในทอ้งถ่ินยงัมีลักษณะความ
เป็นอยู่แบบไทยไทยยิ้มแย้มแจ่มใส และมีน ้ าใจในการต้อนรับ
นกัท่องเท่ียว และการขายสินคา้ต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน ราคา
ไม่แพง โดยเฉพาะขนมและอาหารไทยโบราณสดสะอาดถูกหลัก
อนามยัรสชาติดี มีวฒันธรรมการใช้เรือสัญจรไปมาของชาวบา้นให้
ชม และขายสินคา้ในเรือบริเวณตลาดน ้าอมัพวา  
  

 
รูปท่ี 1 นกัท่องเท่ียวนิยมเลือกซ้ืออาหารทางเรือเพ่ือรับประทานริม   
              คลองแบบสดใหม่บริเวณตลาดน ้าอมัพวา   

  
ทั้งน้ีการจ าหน่ายสินคา้ทางเรือกลายเป็นสัญญาลกัษณ์ของ

ตลาดน ้ าและชุมชนอมัพวา  นอกจากน้ียงัมีทรัพยากรธรรมชาติ ทั้ ง
เกษตรกรรม ทิวทศัน์ และการชมห่ิงห้อยในเวลากลางคืน รวมถึง
บริเวณรอบ ๆ ตลาดน ้ าชาวบา้นส่วนใหญ่ยงัมีวิถีชีวิตความเป็นอยูใ่น
การตั้งบา้นเรือนริมน ้ า  และบริเวณรอบ ๆ ตลาดน ้ ามีสถานท่ีเก่าแก่
ทางศิลปวฒันธรรมให้ช่ืนชมหลายแหล่ง เช่น วดัชา้งเผือก ค่ายบางกุง้ 
ตน้พิกุลทอง อุทยานรัชกาลท่ี 2 เป็นต้น นอกจากน้ีคนในชุมชน
เสนอแนะการกลบัมาท่องเท่ียวดา้นอ่ืน ๆ คือ ควรมีความพร้อมดา้น
ส่ิงอ านวยความสะดวกจุดต่าง ๆ เพ่ือบริการ  เช่น บริการท่ีจอดรถ 
ป้ายบอกทางจุดต่าง ๆ และการท าถนนให้กวา้งกว่าน้ีรวมถึงท่ีพกั
โฮมสเตย ์ เป็นตน้ 

 
5.4.2  ตลาดน า้ด าเนินสะดวก  

คนในชุมชนให้ความคิดเห็นว่านักท่องเท่ียวต้องการ
กลบัมาท่องเท่ียวอีก ด้วยเหตุผลคือ ชาวบา้นส่วนใหญ่มีอุปนิสัยเป็น
กนัเอง อธัยาศยัท่ีดี และความมีน ้ าใจในการตอ้นรับ และยงัมีการใช้
ภาษาถ่ินท่ีฟังง่ายแบบชาวบ้าน มีการจ าหน่ายสินค้าต่าง ๆท่ีได้
มาตรฐานราคาไม่แพง และการไม่เอาเปรียบผู ้บริโภค และการ
ให้บริการต่าง ๆในราคาท่ีเหมาะสมนอกจากน้ีตลาดน ้ าด าเนินยงัมี
ธรรมชาติทิวทศัน์ท่ีสวยงาม 
 

 
รูปท่ี 2 ทิวทศัน์ธรรมชาติและความเป็นอยูข่องชาวบา้นบริเวณตลาด 
           น ้าด าเนินสะดวก  



 มีความเป็นอยูแ่บบไทยไทย จากลกัษณะบา้นเรือนไทยท่ี
ยงัมีให้ชมอยู่ และกิจกรรมการนั่งเรือชมเตาตาล การนั่งเรือชม
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติบริเวณตลาดน ้ า มีการขนมไทยพ้ืนบา้น
และสาธิตการท าขนมไทยแก่นักท่องเท่ียว มีอาหารท่ีอร่อย และมี
บริการท่ีจอดรถและห้องน ้า นอกจากน้ียงัมีแหล่งท่องเท่ียวใกลเ้คียงท่ี
น่าสนใจหลายแห่งไม่ไกลจากตลาดน ้ า เช่น สวนงู ลานช้าง บา้นช้าง 
โรงงานตุก๊ตา โรงงานหุ่นข้ีผ้ึง  เป็นตน้ 

 
6.สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
6.1   นกัท่องเท่ียวทั้งสองแห่งมาท่องเท่ียวคร้ังแรก และทราบข่าวจาก
เพ่ือน/ญาติ โดยมาชมบรรยากาศตลาดน ้ าและรับประทานอาหาร ซ่ึง
หากชุมชนให้การต้อนรับและบริการท่ีดีแก่นักท่องเท่ียวจะเป็น
กระบอกเสียงในการบอกต่อและการประชาสัมพนัธ์ท่ีดีรวมถึงการท่ี
ชุมชนสามารถอนุรักษบ์รรยากาศตลาดน ้ าไวไ้ด้ท  าให้เป็นท่ีตอ้งการ
กลบัมาท่องเท่ียว นอกจากน้ีนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มาเพ่ือรับประทาน
อาหาร โดยนิยมซ้ือและบริโภคริมคลอง ดงันั้นชุมชนจึงควรอนุรักษ์
จุดเด่นการจ าหน่ายสินคา้ทางเรือและเนน้อาหารสินคา้ท่ีปรุงสดใหม่ 
 
6.2  ความพึงพอใจในการมาท่องเท่ียวตลาดน ้ าทั้งสองแห่งส่วนใหญ่
พึงพอใจในระดบัมาก แต่บริการส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น 
การบริการห้องน ้ า ท่ีจอดรถ ยงัไม่เพียงพอ จึงควรมีการปรับปรุง
เพ่ิมเติม นอกจากน้ีปัจจุบนัในตลาดน ้ าอมัพวามีนกัท่องเท่ียวเพ่ิมมาก
ข้ึนโดยจะเห็นได้จากเส้นทางจ าหน่ายสินคา้ทางบกมีการขยายพ้ืนท่ี
เพ่ิมข้ึน และจ านวนคนท่ีหนาแน่นในช่วงวนัเสาร์-อาทิตย์ตลอด
เส้นทาง เข้า สู่ตลาดน ้ า  ควรมีก ารปรับปรุง พ้ืน ท่ี เ พ่ือรองรับ
นกัท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน  อยา่งไรก็ดีนกัท่องเท่ียวพึงพอใจกบับรรยากาศ
ตลาดน ้ าทั้งสองแห่งในระดบัมากและมากท่ีสุด โดยสอดคล้องกับ
พฤติกรรมการมาท่องเท่ียว                   

 6.3 นกัท่องเท่ียวความตอ้งการกลบัมาท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องตลาด
น ้ าดั้ งเดิมมีจ านวนมากกว่าร้อยละ 80 โดยนักท่องเท่ียวตอ้งการให้
อนุรักษล์กัษณะท่ีโดดเด่นจากสภาพแวดลอ้มในพ้ืนท่ีของตลาดน ้ าทั้ง
สองแห่ง และวิถีชีวิตชุมชน และตอ้งการให้คงสภาพความโดดเด่น
เฉพาะทั้งสภาพแวดลอ้มในพ้ืนท่ี อาหาร/ขนมดั้งเดิม ศิลปวฒันธรรม 
วิถีชีวิตชุมชนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงเป็นเสน่ห์ท่ีแตกต่างของการมาท่องเท่ียว
ตลาดน ้าแต่ละแห่ง   

6.2.3  ความคิดเห็นของชุมชนในความตอ้งการกลบัมาท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษข์องตลาดน ้าดั้งเดิม ส่วนใหญ่ตอ้งการให้มีการอนุรักษวิ์ถีชีวิต
ของชาวบา้นแบบดั้งเดิมทั้งความเป็นอยู ่การใช้เรือพาย การอนุรักษ์
บา้นเรือนไทย ประเพณีต่าง ๆ ท่ีมีประจ าถ่ิน และความมีไมตรีจิตท่ีดี
ในการต้อนรับ อย่างไรก็ดีชุมชนควรสร้างความภูมิใจและความ
สามคัคีให้กับคนในท้องถ่ิน นอกจากน้ีควรส่งเสริมความรู้ในการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ก่นกัท่องเท่ียว เพ่ือให้เกิดรู้สึกถึงการมีส่วนร่วม 
ในการมาท่องเท่ียวอยา่งมีคุณค่ารวมถึงสัมผสัเสน่ห์การท่องเท่ียวตาม
ลกัษณะของตลาดน ้าดั้งเดิม นอกจากน้ีการอนุรักษ์ดงัท่ีกล่าวมาน้ี คน
ในชุมชนควรให้การส่งเสริมและสืบทอดวัฒนธรรมท้องถ่ินแก่
ลูกหลาน  โดยจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชนท่ีเขม้แข็ง ในการสร้าง
งานอาชีพในชุมชนท่ีมัน่คง กลายเป็นเศรษฐกิจแบบพ่ึงพาตนเองท่ีดี
ไดต่้อไป 
   
6.4  ความต้องการกลับมาท่องเท่ียวตลาดน ้ า นักท่องเท่ียวยงัให้
ความส าคญักบัความสะอาดในพ้ืนท่ีตลาดน ้า โดยเฉพาะแหล่งน ้ าหรือ
ขยะในแม่น ้ าล  าคลองในบริเวณตลาดน ้ า ทั้งน้ีมีขอ้เสนอแนะงานวิจยั
ของศกัด์ิศรี แก้วเอ่ียม (2543)ท่ีได้ศึกษาเร่ืองความรู้และการปฏิบติั
ของผูป้ระกอบการเก่ียวกับการก าจัดขยะมูลฝอย บริเวณตลาดน ้ า
ด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรีในการจดัการขยะมูลฝอย ควรจะมีการ

จดัอบรมให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการ การประชาสัมพนัธ์ ควรมีการ
จดัตั้งกลุ่มดูแลความสะอาด  การจดัหาถงัขยะเพ่ิม และควรเขม้งวดใน
เร่ืองการรักษาความสะอาด รวมไปถึงเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบักฎหมาย
ต่าง ๆ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ีควรมีการจดัสภาพแวดลอ้มชุมชน
ให้งดงาม สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  
6.5 ผูป้ระกอบการชุมชนควรท่ีส่วนร่วมในการส่งเสริม และส่ือสาร
ขอ้มูลการอนุรักษแ์ละสนบัสนุนเก่ียวกบัการพานกัท่องเท่ียวไปเยี่ยม
ชมวิถีชีวิตของชาวบา้นในทอ้งถ่ิน และการประกอบอาชีพการเกษตร 
โดยเน้นพ้ืนฐานชาวบา้นในพ้ืนท่ีนั้น ๆ  เช่น ตลาดน ้ าด าเนินสะดวก
ส่วนใหญมีอาชีพเกษตรกรปลูกตน้มะพร้าว สวนกล้วยไม ้ และอาจ
ให้นักท่องเท่ียวมีส่วนในกิจกรรมท่องเท่ียววิถีชีวิตชุมชน เพ่ือสร้าง
ประสบการณ์ท่องเท่ียวและวิถีชีวิตชุมชนรวมถึงให้นกัท่องเท่ียวไดมี้
โอกาสร่วมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และงานประเพณีท่ีส าคญั
ต่าง ๆ  
 
6.6  เน่ืองจากการมาท่องเท่ียวตลาดน ้ าของนกัท่องเท่ียวส่วนหน่ึงมา
เพ่ือซ้ือสินคา้ และอาหารคาวหวานข้ึนช่ือจากชาวบา้นในชุมชนทาง
เรือและบก โดยหากนักท่องเท่ียวได้ล้ิมรสอาหารท่ีดี และสัมผสั
บรรยากาศซ้ือขายแบบไทยไทยในอดีต จะมีส่วนส าคญัยิ่งในการ
กลบัมาท่องเท่ียว และเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนท่ีดีต่อไป 
นอกจากน้ีผลิตภัณฑ์สะท้อนความเป็นชุมชนในพ้ืนท่ี จึงควรจัด
สถานท่ีแสดง/จ าหน่ายสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP)  โดย
คดัเลือกสินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเป็นสินคา้ทอ้งถ่ินท่ีสะทอ้นวิถีชีวิต
ชุมชน โดยส่วนหน่ึงเป็นการส่งเสริมรายได้ชุมชนและสินค้ายงั
สะทอ้นบรรยากาศการท่องเท่ียวชุมชนอีกทางหน่ึง 
  
6.7   ความตอ้งการกลบัมาท่องเท่ียวตลาดน ้ าดั้งเดิม ผูวิ้จยัเห็นว่าส่วน
หน่ึงยงัตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมการท่องเท่ียวจากภาครัฐ
อยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากเป็นการท่องเท่ียวชุมชนโดยมีผลต่อชาวบา้น
ในชุมชน และการขยายผลทางเศรษฐกิจท่ีดี ทั้ งในชุมชนและพ้ืนท่ี
ใกลเ้คียงเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีหน่วยงานราชการทอ้งถ่ินตอ้งมีบทบาท
การส่งเสริมอย่างต่อเน่ืองด้านเอกลักษณ์เฉพาะชุมชนตลาดน ้ าทั้ ง
ทรัพยากรทางธรรมชาติในพ้ืนท่ีและวฒันธรรมของคนในชุมชน 
ตลอดจนสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงในทอ้งท่ีนั้น ๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้รู้จกั
และมาเท่ียวชม สร้างบทบาทให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์รักษ์
ถ่ินฐาน 
 
6.8  การวิจยัในคร้ังหน้าควรท าการศึกษาลกัษณะของนกัท่องเท่ียว 
และศึกษาถ่ินท่ีมาของนกัท่องเท่ียว รวมถึงระยะเวลาการมาท่องเท่ียว 
และค่าใชจ่้ายในกิจกรรมการท่องเท่ียวต่าง ๆ เพ่ือจะเขา้ใจพฤติกรรม
ในเชิงลึกของนกัท่องเท่ียวไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน  

6.9  การวิจยัในคร้ังหนา้ควรท าการศึกษาเชิงลึกในดา้นผูป้ระกอบการ 
พ่อคา้/แม่คา้ และพ้ืนเพของพ่อคา้แม่คา้ในตลาดน ้ า เน่ืองจากพ่อค้า
แม่คา้เป็นองคป์ระกอบส าคญัและเป็นเอกลกัษณ์ของตลาดน ้ าในพ้ืนท่ี 
และควรศึกษาถึงสภาพแวดลอ้มชุมชนตลาดน ้ าเชิงลึก รวมถึงวิถีชีวิต
เก่าแก่ของคนในชุมชนดั้งเดิม  และสินคา้เอกลกัษณ์ประจ าทอ้งถ่ินใน
ตลาดน ้าทั้งสองแห่งเพ่ิมเติม 

6.10 ควรศึกษาความตอ้งการท่องเท่ียวของตลาดน ้ าแห่งอ่ืน ๆ ใน
พ้ืนท่ีภาคกลาง เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้มาเปรียบเทียบและพัฒนาการ
ท่องเท่ียวตลาดน ้าภาคกลางให้ดีต่อไป  

7. กติตกิรรมประกาศ  
ขอบพระคุณชุมชนตลาดน ้าด าเนินสะดวกและตลาดน ้ าอมัพ

วาทั้ งชาวบ้าน พ่อค้าแม่ค้า หน่วยงานข้าราชการในระดับท้องถ่ิน 



ตลอดจนนักท่องเท่ียวในตลาดน ้ าทั้งสองแห่ง ในการอนุเคราะห์และ
สละเวลาในการให้ขอ้มูลท าให้งานวิจยัน้ีส าเร็จลงได ้ 
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