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พฤตกิรรมการมาท่องเที่ยวและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวตลาดน า้ช่วงเศรษฐกิจปี 2551  
กรณีศึกษา ตลาดน า้อัมพวา 

Tourists’ Behavior and Spending Habit at Floating Market on the Economy of the Year 
2009 : Case Study of Ampwa Floating Market 

เบญจวรรณ อุชุพงศ์อมร1 
   

บทคัดย่อ 
   วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาพฤติกรรมการมาทอ่งเท่ียว การใช้จา่ย และ ความพงึพอในการมา
ทอ่งเท่ียวตลาดน า้อมัพวาชว่งเศรษฐกิจปี 2551  เป็นวิจยัเชิงส ารวจ กลุม่ตวัอยา่งมีจ านวน 400 ราย  
สถิตท่ีิใช้ในการวิจยั คือ คา่ความถ่ี  ร้อยละ  มชัฌิมเลขคณิต สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจยัพบวา่ ลกัษณะกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญิงและเพศชายมีจ านวนใกล้เคียง
กนั ชว่งอาย ุ21-30 ปี ระดบัการศกึษาปริญญาตรี อาชีพนกัศกึษารองลงมาเป็นพนกังานบริษัท รายได้
สว่นใหญ่น้อยกว่า 6,000 บาท/เดือน และรายได้มากกวา่ 15,000 บาท/เดือนมีจ านวนใกล้เคียงกนั  
พฤตกิรรมการมาท่องเท่ียวส่วนใหญ่รู้จกัจากเพ่ือน/ญาติ  มาครัง้แรก ความสนใจในการมาท่องเท่ียว
สว่นใหญ่ มาเพื่อชมบรรยากาศบ้านเรือนริมน า้  เดนิทางมาโดยรถยนต์ส่วนตวั   ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจในชว่งปี 2551 มีผลตอ่การใช้จา่ยของนกัทอ่งเท่ียวมีจ านวนร้อยละ 71.8 ส่วนใหญ่คาดวา่จะ
ใช้จา่ยไมเ่กิน 500 บาท/ครัง้ โดยจ าแนกตามคา่ใช้จา่ย เป็นคา่อาหาร รองลงมาของฝาก/ของท่ีระลกึ 
คา่ใช้จา่ยเบด็เตล็ดและคา่พาหนะตามล าดบั สว่นการตดัสินใจซือ้สินค้าให้ความส าคญักบัเร่ือง
มาตรฐานสินค้ามากท่ีสดุ รองลงมาเร่ืองรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ ราคาและการจดัหน้าร้าน ความพงึพอใจ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านจ านวนห้องน า้ จ านวนท่ีนัง่  จ านวนถงัขยะ ท่ีจอดรถ ป้ายบอกทางใน
ตลาดน า้ มีความพอใจในระดบัปานกลาง ส าหรับด้านบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมบริเวณตลาดน า้ และ
ความสะอาดบริเวณตลาดน า้ มีความพอใจมาก 
ค าส าคญั  :  พฤตกิรรม ,การใช้จา่ย, เศรษฐกิจปี 2551  

       
Abstract.  
             A study was conducted to examine tourists’ behavior, spending and satisfaction at Ampwa 
Floating Market on the economy of the year 2009.  A survey method was used on this study.  The study 
included a representative sample of 400 individuals.  Frequency distribution such as percentage of 
sample with specified characteristics, average, and standard deviation are reported. 
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   The sample equally consisted of males and females with the age of 21-30. The majority of 
sample are students who studying a bachelor degree.  The minority of sample are office workers.  There 
is an equality of number of office workers who have monthly income less than 6,000 and monthly income 
more than 15,000.  The majority of sample are first time visitors, know Ampwa Floating Market from their 
friends, get experience of home waterfront, and travel by their own cars.  Economic crisis in 2008 had a 
great impact to their budget spending 71.8%.  Budget spending is not more than 500 baht and is 
allocated for food, souvenir, transportation, and others.  Criteria for the decision of product purchase are 
standard of product, product features, price and store display respectively. Level of satisfaction of 
number of rest room, seat, trash, parking lot, direction board are medium. While level of satisfaction of 
atmosphere, environment and cleaning of Ampwa Floating Market are high. 
Key Words : Behavior, Spending , Economy of the year 2009 

 
ค าน าและวัตถุประสงค์  
             ในช่วงปี 2551 รายได้หลกัจากการสง่ออกของประเทศมีผลกระทบ อนัเนื่องมาจากเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก  รายได้จากการท่องเที่ยวจึงมีสว่นส าคญัมากในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ 
โดยรวม   ในปีเดียวกันทางสภาพฒัน์ฯ ได้ตัง้เป้าหมายนักท่องเที่ยวไว้  15.7 ล้านคน และรัฐบาลประกาศให้             
ปี 2551-2552 เป็นปีแหง่การทอ่งเที่ยวไทย เพื่อหารายได้เข้าประเทศให้มากขึน้  โดยเฉพาะการรณรงค์ไทยเที่ยวไทย
ในภาวะเศรษฐกิจตกต ่าที่เกิดขึน้  นอกจากนีรั้ฐบาลยงัมีนโยบายส าคญัในการสง่เสริมให้ชุมชนเป็นแหลง่ท่องเที่ยว
เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ( 2550 -2554) มีวิสยัทัศน์ให้
ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยัง่ยืนมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดบัโลก รวมถึงพนัธกิจในการสนบัสนนุการ
ท่องเที่ยวและการสร้างอาชีพในชุมชน ตลอดจนการพฒันาเพื่อการเพิ่มศกัยภาพการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน เพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และ ยกระดบัมาตรฐานอตุสาหกรรมท่องเที่ยว โดยสร้างความมัน่ใจใน 
การอ านวยความสะดวก และ ให้ความปลอดภยัแก่นกัท่องเที่ยว  ทัง้นีม้ีเป้าประสงค์เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินได้มี
รายได้เพิ่มขึน้จากการทอ่งเที่ยว  ตลอดจนพฒันามาตรฐานในด้านการบริการ และการทอ่งเที่ยวที่ยัง่ยืน2     

อยา่งไรก็ดีการสง่เสริมการทอ่งเที่ยวเพื่อการเพิ่มรายได้ชุมชน ตามกระแสการทอ่งเที่ยวในปัจจบุนั ทีเ่น้นการ
ทอ่งเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชน โดยตลาดน า้เป็นกระแสการท่องเที่ยวเชิงอนรัุกษ์ ที่นกัท่องเที่ยวสว่นใหญ่ให้ความสนใจ 
เนื่องจากเป็นการท่องเที่ยวในแหล่งชุมชนท้องถ่ิน และสามารถเที่ยวชมธรรมชาติ นอกจากนีใ้นพืน้ที่ตลาดน า้ยงัมี
สินค้าหลากหลายที่ผลิตจากชุมชน เช่นตลาดน า้อมัพวาปัจจุบนัได้รับความนิยมและเป็นตลาดน า้ที่มีช่ือเสียง เป็น
ตลาดเก่าแก่เมื่อ 50-60 ปีก่อน ภายหลงัมีการฟืน้ฟูให้เกิดขึน้ใหม่ ปัจจุบนัถือเป็นตลาดนดัทางน า้ที่ใหญ่ที่สดุใน
จงัหวดัสมทุรสงคราม มีจดุเดน่ของรูปแบบบ้านเก่าแก่ โดยชาวอมัพวายงัคงอนรัุกษ์รูปแบบการตัง้ถ่ินฐานบ้านเรือนไว้
ค่อนข้างสมบรูณ์ และได้รับรางวลัชุมชนอนรัุกษ์ดีเด่นประจ าปี พ.ศ 2545 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม
ราชูปถัมภ์ปัจจุบนั ตลาดน า้อัมพวายงัมีสินค้าชุมชนท้องถ่ินที่มีช่ือเสียง และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และ

                                                 
2
 ส ำนกังำนพฒันำกำรท่องเท่ียว  . http://www.tourism.go.th/index.php. 

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?id=20856&catid=1
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?id=20856&catid=1
http://www.tourism.go.th/index.php.
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โบราณสถาน เช่น การนั่งเรือชมหิง้ห้อย อุทยานรัชกาลที่ 2  วัดวาอารามที่เก่าแก่  อีกทัง้มีระยะทางไม่ไกลจาก
กรุงเทพมหานคร  ท าให้การเดินทางสะดวกและมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่มากนกั อย่างไรก็ตามผลกระทบจาก
เศรษฐกิจตกต ่าในช่วงปี 2551  อาจมีผลกระทบต่อการใช้จ่ายและการตดัสินใจซือ้สินค้าของนกัท่องเที่ยว จึงได้
ท าการศกึษาวิจยัครัง้นี ้เพื่อเป็นแนวทางตอ่การสง่เสริมรายได้แก่เศรษฐกิจชมุชนตอ่ไป 

 
วัตถุประสงค์    

1. เพื่อศกึษาพฤติกรรมการมาทอ่งเที่ยวตลาดน า้อมัพวาของนกัทอ่งเที่ยวในชว่งเศรษฐกิจตกต ่า ปี 2551 
2. เพื่อศกึษาการใช้จา่ยและการตดัสนิใจซือ้สนิค้าของนกัทอ่งเที่ยวในตลาดน า้อมัพวาในช่วงเศรษฐกิจ

ตกต า่ ปี 2551  
3. เพื่อศกึษาความพงึพอในการมาทอ่งเที่ยวของนกัทอ่งเที่ยวตลาดน า้อมัพวา  

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรท่ีศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยัครัง้นีค้อื นกัทอ่งเที่ยวหรือผู้มีจดุประสงค์ในการมาทอ่งเที่ยวในตลาดน า้อมัพวา 
โดยผู้วิจยัค านวณขนาดของกลุม่ตวัอยา่งโดยก าหนดสดัสว่นของประชากรเทา่กบั .50 ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และ
ยอมให้คลาดเคลือ่นได้ที่ 5%  

n = p (1-p)Z²    หรือ   (.5) (1-.5) (1.96) ² / (0.05) ²         =   384 ราย 
           e²  

            โดยก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งในการรวบรวมครัง้นีจ้ านวน 400 ราย  

การสุ่มตัวอย่าง  

 ผู้วิจยัใช้การสุม่โดยบงัเอิญในบริเวณตลาดน า้ โดยได้กระจายการเก็บกลุม่ตวัอย่างนกัท่องเที่ยวในบริเวณ
พืน้ท่ีตลาดน า้อยา่งทัว่ถึง  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบผสมที่ผู้วิจยัสร้างขึน้มาจากการศกึษาประกอบกบัแนวความคิด

ตา่งๆ ตลอดจนผลงานวิจยัที่เก่ียวข้องโดยแบง่แบบสอบถามออกเป็น 3 สว่น คือ 
สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกัษณะค าถามเลอืกตอบ ( Multiple Choice Question )  

สว่นท่ี  2 ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการทอ่งเที่ยวของนกัทอ่งเที่ยวมีลกัษณะค าถามเลอืกตอบ                       
(Multiple Choice Question )  

สว่นท่ี 3 ข้อมลูเก่ียวกบัความพงึพอใจตลาดน า้อมัพวา มีลกัษณะการวดัแบบล าดบั (Rating  Scale)  
จ าแนกออกเป็น 5 ระดบั ในการประเมิลผลของการวเิคราะห์ ผู้ศกึษาจะประเมินผลก าหนด คา่เฉลีย่ความพงึพอใจ  โดยจดัความ
กว้างของอนัตรภาพชัน้เป็น 3 ช่วง เพื่อการแปลความหมายของระดบัความพงึพอใจดงันี ้ 
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 คา่เฉลีย่ 1.00-2.33 =  มีความพงึพอใจระดบัน้อย 
 คา่เฉลีย่ 2.34-3.67 =  มีความพงึพอใจระดบัปานกลาง  
              คา่เฉลีย่ 3.68-5.00 =  มีความพงึพอใจระดบัมาก  

ทดสอบเคร่ืองมือ 

การทดสอบความเที่ยงตรง    ผู้วิจยัได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึน้สว่นหนึง่จากการทดสอบของงานวจิยัอื่น
และตามแนวการพฒันาตลาดน า้จากข้อมลูการสมัภาษณ์จริงในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัตลาดน า้ก่อนการสร้างเคร่ืองมือ  

การทดสอบความเช่ือมัน่   ท าการทดสอบ (Pre-test) กบักลุม่ประชากรที่ท าการศกึษา จ านวน 25 ชดุ น า
ข้อมลูที่ได้มาท าการวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามในสว่นท่ี 3 โดยใช้ความช่ือมัน่แบบสมัประสทิธ์ิอลัฟา 
(Coefficient of Alpha) วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะห์สถิติทางสงัคมศาสตร์ พบวา่คา่ความ
เช่ือมัน่เทา่กบั 0.9084 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ท าการคดัเลือกผู้ช่วยวิจยัและได้ประชุมท าความเข้าใจใน
การใช้แบบสอบถาม และแจ้งก าหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นที่ เข้าใจเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ ทางกลุม่ผู้วิจยัเป็นผู้แจกแบบสอบถามให้แก่กลุม่ตวัอย่างโดยใช้วิธีการอธิบายการตอบและแจกเพื่อให้
กรอกแบบสอบถามเอง และก าหนดพืน้ท่ีการเก็บแบง่เป็น  5 จดุ คือ  
ตารางที่ 1 :  แสดงจดุส ารวจภาคสนาม 
จดุที่ 1     ทางเข้า-ออกด้านสถานีต ารวจภธูร    
จดุที่ 2 ทางเข้า-ออกฝ่ังอทุยาน ร. 2 
จดุที่ 3 ร้านจ าหนา่ยอาหารและสนิค้าบริเวณด้านในก่อนถึงสะพานข้ามคลองอมัพวา 
จดุที่ 4 บริเวณที่จอดรถของนกัทอ่งเที่ยว   
จดุที่ 5 บริเวณจ าหนา่ยสนิค้าและอาหารสองฟากฝ่ังริมคลองอมัพวา 
ตวัอยา่งภาพท่ี 1 และภาพท่ี  2 เป็นบริเวณบางสว่น ในพืน้ท่ีเก็บภาคสนาม 
 ภาพที่ 1:แสดงบริเวณจ าหน่ายอาหารริมคลอง   ภาพที่ 2:แสดงบริเวณร้านจ าหน่ายอาหาร และสะพาน  
                                                                               ข้ามคลอง                                                                                     

      
 
ทัง้นีไ้ด้รวบรวมในช่วงเดือน สงิหาคม 2551  ระหวา่งเวลา  13.00-18.00 น. ในช่วงวนัศกุร์-เสาร์-อาทิตย์ รวบรวมจน
ครบจ านวน 400 ชดุ   
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 สถติทิี่ใช้ในการวิจัย  
ใช้สถิตเิชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics )  โดยการวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง ข้อมลู 

พฤติกรรมการมาทอ่งเที่ยวตลาดน า้ ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่  ความถ่ี(Frequency) ร้อยละ(Percentage)    ข้อมลูความ
พงึพอใจ ใช้สถิติ คา่มชัฌิมเลขคณิต ( Arithmetic Mean ) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 

ผลการวิจัย  
      ลกัษณะกลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญิงและเพศชายมีจ านวนใกล้เคียงกนั สว่นใหญ่อยู่ในช่วง
อาย ุ 21-30 ปี มีจ านวนเกือบคร่ึงหนึ่ง รองลงมาช่วงอายุต ่ากว่า 20 ปี  , 31-40 ปี และ 51 ปีขึน้ไปตามล าดบั ระดบั
การศึกษาส่วนใหญ่จบ     ปริญญาตรี มีจ านวนร้อยละ 54.0 มธัยมร้อยละ 20.3 รองลงมาระดบัปวส และสงูกว่า
ปริญญาตรีตามล าดบั อาชีพสว่นใหญ่เป็นนกัเรียนนกัศึกษามีจ านวนร้อยละ 38.3 รองลงมาเป็นพนกังานบริษัทร้อย
ละ 24.0 ข้าราชการ  ท าธุรกิจสว่นตวั และ ค้าขายอาชีพรับจ้าง พนกังานรัฐวิสาหกิจ และ แม่บ้านตามล าดบั รายได้
สว่นใหญ่น้อยกวา่ 6,000 บาท/เดือนจ านวนร้อยละ 31.3 รองลงมามีรายได้มากกวา่ 15,000 บาท/เดือน มีจ านวนร้อย
ละ 28.8  ,6,001-9,000 บาท/เดือน   9,001-12,000 บาท/เดือน  และ 12,001-15,000 บาท/เดือน ตามล าดบั  
                    พฤติกรรมของนกัทอ่งเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน า้อมัพวา สว่นใหญ่รู้จกัจากเพื่อน/ญาติ มีจ านวนเกือบร้อย
ละ 70  รองลงมารู้จักจากสื่อทางโทรทศัน์จ านวนร้อยละ 21.5  จ านวนครัง้ที่มาท่องเที่ยวที่ตลาดน า้อมัพวาพบว่า 
สว่นมากเพิ่งมาเป็นครัง้แรก มีจ านวนร้อยละ 48.3 และที่มาทอ่งเที่ยวตลาดน า้อมัพวามากกวา่ 3 ครัง้มีจ านวนร้อยละ 
29.3  มาท่องเที่ยว จ านวน 2 ครัง้มีจ านวนร้อยละ 15.5  สาเหตุในการมาท่องเที่ยวที่ตลาดน า้อพัวา สว่นมากเพื่อ
พกัผอ่นหยอ่นใจและจบัจ่ายซือ้ของโดยมีมากกว่าร้อยละ 50   เพื่อนชวนมามีจ านวนร้อยละ 22.8 และทศันศึกษา มี
จ านวนร้อยละ 19.8 ตามล าดบั  จ าแนกความสนใจในการมาเที่ยวชมตลาดน า้อมัพวาตามลกัษณะเด่นในตลาดน า้ 
พบว่า สนใจมาเที่ยวชมบรรยากาศบ้านเรือนริมตลาดน า้อมัพวามีจ านวนเป็นร้อยละ 48  มาเพื่อชมรูปแบบวิถีชีวิต
และวฒันธรรมเก่าแก่จ านวนร้อยละ 33   สนใจชมการค้าขายสนิค้าทางเรือมีจ านวนร้อยละ 13 และชอบในมิตรไมตรี
ของชมุชนชาวบ้านอมัพวา ร้อยละ 6  
 ผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงปี 2551 มีผลตอ่การใช้จ่ายและการมาทอ่งเที่ยวในตลาดน า้มีจ านวนร้อยละ 
71.8 โดยนักท่องเที่ยวอีกส่วนหนึ่งตอบว่าไม่มีผลกระทบมีจ านวนร้อยละ 28.3 ทัง้นีจ้ าแนกการใช้จ่ายของผู้มา
ทอ่งเทีย่วตลาดน า้อมัพวาพบวา่ สว่นใหญ่จะใช้จ่ายไมเ่กิน 500  บาท/ครัง้ มีจ านวนร้อยละ 41.5 ใช้จ่าย 501 - 1,000 
บาท จ านวนร้อยละ 37.5   ,1,001-1,500 บาท จ านวนร้อยละ 12.3 และจะใช้จ่ายจ านวน 1,501 บาทขึน้ไป มีจ านวน
ร้อยละ 8.8 
 จ าแนกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจ ซื อ้สินค้าอุปโภคบริโภคในตลาดน า้อมัพวาพบว่า 
นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับให้ความส าคญัในการตดัสินใจซือ้เร่ืองมาตรฐานสินค้ามากที่สดุ มี
จ านวนร้อยละ 32.3 รองลงมาเป็นเร่ืองรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์  และราคามีจ านวนเท่ากนัคือร้อยละ 28.3 และการ
จดัหน้าร้านมีจ านวนร้อยละ 11.3  ตามล าดบั  จ าแนกตามค่าใช้จ่ายในการมาเที่ยวตลาดน า้อมัพวา พบว่ามีการใช้
จ่าย ในด้านอาหารมากที่สุดมีจ านวนร้อยละ 48.5 รองลงของฝาก/ของที่ระลึกมีจ านวนร้อยละ 29.5 ค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ดมีจ านวนร้อยละ 15.8 และน้อยที่สดุคือด้านค่าพาหนะในการเดินทางคิดเป็นร้อยละ 6.3 จ าแนกลกัษณะ
พาหนะที่เลือกเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน า้อมัพวา พบว่า ส่วนใหญ่มารถยนต์ส่วนตวัหรือรถจักรยานยนต์ซึ่งมี
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จ านวนร้อยละ 64.5 เดินทางมากบักรุ๊ปทวัร์ เป็นจ านวนร้อยละ 25 และเดินทางโดยรถประจ าทาง และโดยสารเรือ
ร้อยละ 7.8 และ 2.8 ตามล าดบั  
 ระดบัความพงึพอใจของนกัทอ่งเที่ยวตลาดน า้อมัพวาโดยสรุปคา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตราฐาน ด้านสิง่
อ านวยความสะดวกตามตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานของความพึงพอใจด้านการอ านวยความสะดวกและ  
                สภาพแวดล้อมในตลาดน า้อัมพวา 
การอ านวยความสะดวกและ
สถานที่ 

ค่าเฉลีย
(mean) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(SD) 

การแปลผล 

จ านวนห้องน า้    2.96 1.03 ปานกลาง 
จ านวนที่นัง่พกัผอ่น   3.09 1.03 ปานกลาง 
จ านวนถงัขยะ 2.98 1.07 ปานกลาง 
สถานท่ีจอดรถ 3.31 1.01 ปานกลาง 
ป้ายประชาสมัพนัธ์ (บอกทาง) 3.36 1.01 ปานกลาง 
บรรยากาศของตลาดน า้อมัพวา 4.27 0.65 มาก 
สิง่แวดล้อมบริเวณตลาดน า้ 4.00 0.75 มาก 
ความสะอาดบริเวณตลาดน า้ 3.68 0.82 มาก 
 
               จากตารางที่ 2 สรุปความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในตลาดน า้อมัพวา ได้แก่ จ านวนห้องน า้ 
จ านวนที่นัง่พกัผอ่น จ านวนถงัขยะ สถานท่ีจอดรถ ป้ายประชาสมัพนัธ์ (บอกทาง)มีความพงึพอใจในระดบัปานกลาง 
และความพึงพอใจด้านบรรยากาศของตลาดน า้  สิ่งแวดล้อมบริเวณตลาดน า้ และความสะอาดบริเวณตลาดน า้ มี
ความพงึพอใจในระดบัมาก  

 
สรุป    
 ลกัษณะกลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่อยู่ในช่วงวยันกัศึกษาและวยัท างาน โดยสอดคล้องกับระดบัรายได้ที่น้อย
กวา่ 6,000บาท/เดือน และมากกวา่ 15,000 บาท ซึง่มีจ านวนใกล้เคียงกนั  ทัง้นีพ้ฤติกรรมการมาท่องเที่ยวสว่นใหญ่
รู้จกัจากเพื่อน/ญาติมีจ านวนเกือบร้อยละ 70 แสดงให้เห็นว่านกัท่องเที่ยวที่เคยมามีการแนะน าบอกต่อ โดยมาครัง้
แรกมีจ านวนเกือบคร่ึงหนึง่ และมามากกวา่ 3 ครัง้มีจ านวนเกือบร้อยละ 30 สว่นใหญ่มาพกัผอ่นหยอ่นใจ และจบัจ่าย
ซือ้ของมากคร่ึงหนึง่ นอกจากนีค้วามสนใจในการมาทอ่งเที่ยวตามลกัษณะเดน่ของตลาดน า้อมัพวา เกือบคร่ึงหนึง่มา
เพื่อเที่ยวชมบรรยากาศบ้านเรือนริมตลาดน า้ รองลงมาเพื่อชมรูปแบบวิถีชีวิต วฒันธรรมเก่าแก่  และการค้าขาย
สินค้าทางเรือ ตามล าดบั จากผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงปี 2551 มีผลต่อการใช้จ่ายและการมาท่องเที่ยวใน
ตลาดน า้มีจ านวนมากกว่าคร่ึงหนึ่ง ทัง้นีพ้่อค้าแม่ค้าในตลาดน า้จะต้องปรับตวัเพื่อการจ าหน่ายสินค้าให้เกิดความ
คุ้มคา่กบัเงินมากขึน้  สว่นใหญ่นกัทอ่งเที่ยวยงัคาดวา่จะใช้จ่ายไม่เกิน 500  บาท/ครัง้ มีจ านวนร้อยละ 41.5 และอีก
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สว่นหนึ่งจะใช้จ่าย 501 - 1,000 บาท/ครัง้ โดยมีจ านวนร้อยละ 37.5  สว่นปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดในการ
ตดัสินใจซือ้สินค้าอุปโภคบริโภคในตลาดน า้อมัพวา นกัท่องเที่ยวให้ความส าคญักบัเร่ืองมาตรฐานสินค้ามากที่สดุ  
รองลงมาเป็นเร่ืองรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์  ราคา และการจดัหน้าร้าน  ทัง้นีพ้่อค้าแม่ค้าควรค านึงถึงสิ่งเหลา่นีเ้พื่อ
การตอบสนองความพอใจของนกัท่องเที่ยวและเป็นการเพิ่มรายได้ที่ดีแก่ชุมชนในตลาดน า้อมัพวา สว่นการจ าแนก
คา่ใช้จ่ายในการมาเที่ยวตลาดน า้อมัพวา พบว่ามีค่าใช้จ่ายด้านอาหารมากที่สดุ โดยตลาดน า้อมัพวาเป็นตลาดนดั
ทางน า้ที่มีอาหารจากฝีมือชาวบ้านมาเทียบเรือจ าหน่าย และเป็นตลาดนดัยามเย็นจึงเป็นช่วงเวลาอาหารมือ้เย็น  
นอกจากนีน้กัท่องเที่ยวพึงพอใจสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ จ านวนห้องน า้ จ านวนที่นัง่พักผ่อน  จ านวนถังขยะ  
สถานท่ีจอดรถ ป้ายบอกทางในตลาดน า้ ความพงึพอใจในระดบัปานกลาง จึงควรมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกบั
สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในตลาดน า้โดยเฉพาะจ านวนห้องน า้ควรมีเพิ่มขึน้  ส่วนสภาพแวดล้อมในตลาดน า้ 
ได้แก่   บรรยากาศของตลาดน า้อมัพวา   สิ่งแวดล้อมบริเวณตลาดน า้ และความสะอาดบริเวณตลาดน า้ มีความพึง
พอใจในระดบัมาก จึงควรให้ความส าคญักบัการรักษาและอนรัุกษ์บ้านเรือนริมตลาดน า้อมัพวา ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของ
บริเวณตลาดน า้และสอดคล้องกบัความพึงพอใจในบรรยากาศของตลาดน า้ ทัง้นีชุ้มชนควรมีสว่นร่วมกนัรักษาและ
ช่วยกนัอนรัุกษ์ให้คงสภาพเดิมไว้ เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจที่ดีของชมุชนตอ่ไป  
 

ค าขอบคุณ 
ขอขอบคณุทีมงานนกัศกึษาภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลยัสยาม มีสว่นชว่ยในการเก็บภาคสนาม และ 

ชาวบ้านอมัพวา ท าให้งานวจิยันีส้ าเร็จลงด้วยดี  รวมถึงบคุคลในครอบครัวทีช่่วยสนบัสนนุและผลกัดันการท างาน
วิจยัทีต่อ่เนื่องและผู้ อ้างองิในการค้นคว้าที่ท าให้งานวจิยันีส้มบรูณ์ 
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