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บทคัดย่ อ
การพัฒนาเศรษฐกิ จชุ มชนท้องถิ่ นโดยการพัฒนาแหล่ ง
ท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตริ มคลองมีการขยายตัวมากขึ้น แต่จะทาอย่างไร
ให้เป็ นที่ ตอ้ งการของการมาท่องเที่ยวและดารงไว้ซ่ ึ งการอนุ รักษ์ใน
รู ป แบบตลาดน้ า ดั้ง เดิ ม การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา
พฤติกรรมการมาท่องเที่ ยว ความพึงพอใจ และความต้องการในการ
กลับมาท่องเที่ยวเชิ งอนุรักษ์ของตลาดน้ าดั้งเดิ มภาคกลาง โดยเจาะจง
ศึ ก ษาตลาดน้ า ภาคกลางที่ มี ชื่ อ เสี ย งสองแห่ ง คื อ ตลาดน้ า ด าเนิ น
สะดวก จ.ราชบุรี และตลาดน้ าอัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยสารวจ
กลุ่มตัวอย่างคือนักท่องเที่ยวชาวไทยจานวน 800 คน และใช้เครื่ องมือ
คือแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ เ ชิ งลึ ก กับ ชาวบ้าน ข้าราชการ
ระดับท้องถิ่น ผูป้ ระกอบการ พ่อค้าแม่คา้
ผลการศึ ก ษาสรุ ปได้ด ังนี้ พฤติ ก รรมการมาท่ องเที่ ยว
ของตลาดน้ าทั้งสองแห่ ง พบว่า นัก ท่องเที่ ยวส่ วนใหญ่ มาครั้ งแรก
เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัวและรู ้จกั ตลาดน้ าจากเพื่อน ด้วยเหตุผล
ในการมาท่องเที่ยวตลาดน้ าที่สาคัญของทั้งสองแห่ งคือ มาเพื่อเที่ยว
ชมบรรยากาศตลาดน้ า ด้านความพึงพอใจในการมาท่องเที่ ยวของ
ตลาดน้ าทั้งสองแห่ง พบว่า พอใจกับสิ นค้าที่จาหน่ ายและของที่ระลึ ก
อาหารและขนม ราคาสิ นค้าในตลาดน้ า การให้ บริ ก ารของพ่อค้า
แม่คา้ ในพื้นที่ ความสวยงามของสถานที่ การรับประทานอาหารริ ม
คลอง การนั่งเรื อชมธรรมชาติ ความปลอดภัยทางน้ า ความสะอาด
และสิ่ งอานวยความสะดวกโดยรวมมีความพอใจในระดับมาก และ
บรรยากาศตลาดน้ าดาเนิ นสะดวกมีความพอใจระดับมากและตลาดน้ า
อัมพวาพอใจมากที่สุด ส่ วนความต้องการในการกลับมาท่องเที่ยวของ
นัก ท่ องเที่ ยวทั้งสองแห่ งพบว่า ตลาดน้ าดาเนิ นสะดวกต้องการจะ
กลับมาท่องเที่ยวมีจานวนร้อยละ 82.5 โดยมีความต้องการให้เป็ นการ
ท่องเที่ยวเชิ งอนุรักษ์ 3 ลาดับแรกคือ อนุ รักษ์วิถีชีวิตแบบดั้งเดิ มของ
ชาวบ้าน รองลงมาต้องการให้อนุรักษ์การขายสิ นค้าบนเรื อ และการ
ขายสิ นค้าหัตถกรรมพื้นบ้านหรื อสิ นค้าเกษตรแปรรู ปท้องถิ่ น ส่ วน
ตลาดน้ าอัมพวามี ค วามต้อ งการกลับ มาท่ อ งเที่ ย วมี จ านวนร้ อ ยละ
92.25 โดยมีความต้องการให้เป็ นการท่องเที่ ยวเชิ งอนุ รักษ์ 3 ลาดับ
แรกคือ ให้อนุ รักษ์สภาพแวดล้อมของตลาดน้ าทั้งสถานที่และความ
สะอาดของแม่น้ าลาคลอง รองลงมาคือต้องการให้อนุรักษ์บรรยากาศ
ดั้งเดิมของตลาดน้ า และการชมหิ้ งห้อยในเวลากลางคืน และจากการ
สัมภาษณ์เชิ งลึกชุมชนในการกลับมาท่องเที่ยวตลาดน้ าอัมพวา พบว่า
กลับมาเพื่อชมบ้านเรื อนเก่าแก่ และมี สถานที่ที่สวยงาม ความเป็ นวิถี
ชาวบ้าน การขายสิ นค้าในเรื อ และอาหารขนมไทยหาทานยาก และ
ความมีน้ าใจของชาวบ้าน ส่ วนตลาดน้ าดาเนิ นสะดวกเห็ นว่าเพราะ
ความเป็ นกันเอง การใช้ภาษาถิ่ นและวาจาที่ดี ทิวทัศน์ธรรมชาติและ
ความเป็ นอยูแ่ บบชาวบ้าน ตลอดจนบ้านเรื อนไทยและขนมพื้นบ้าน
คาสาคัญ : ความต้องการกลับมาท่องเที่ยวเชิ งอนุรักษ์ ,ตลาดน้ 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.

ตลาดน้ าดั้งเดิมภาคกลาง หมายถึง ตลาดน้ าที่เคยเกิ ดขึ้นมา
และปั จจุบนั ได้รับความนิ ยมอีกครั้ ง ได้แก่ ตลาดน้ าดาเนิ นสะดวก
และตลาดน้ าอัมพวา
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เพื่อศึกษาพฤติกรรม ความพึงพอใจ และความต้องการใน
Markets in Central Region of Thailand
การกลับมาท่องเที่ยวตลาดน้ าภาคกลางได้แก่ ตลาดน้ าดาเนิ นสะดวก
และตลาดน้ าอัมพวา และความคิดเห็ นของชุ มชนในการกลับมาของ
1. บทนา
นักท่องเที่ยวในตลาดน้ าดั้งเดิมภาคกลาง
ตั้งแต่อดี ตชุมชนภาคกลางส่ วนใหญ่อาศัยอยูร่ ิ มน้ า ใช้น้ า
เพื่อการดารงชีพในชีวิตประจาวัน และการประกอบอาชี พ นอกจากนี้ 3.แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
บ้านเรื อนที่ต้งั ริ มสองฝั่งแม่น้ าและการสัญจรไปมากลายเป็ นจุดพบปะ
นิ ยาม แนวคิดเกี่ ยวกับตลาดน้ า ประวัติตลาดน้ าดาเนิ น
พูดคุย แลกเปลี่ ยนผลผลิ ตที่เหลือเก็บในครั วเรื อน โดยขยายวงกว้าง สะดวก ประวัติตลาดน้ าอัมพวา การท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ และการมี
มากขึ้นกลายเป็ นศูนย์กลางในรู ปแบบตลาดน้ าเพื่อกระจายสิ นค้าและ ส่ ว นร่ ว มชุ ม ชน ตลอดจนแนวคิ ด เกี่ ย วกับ ความต้ อ งการ และ
สร้ า งเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน แต่ เ มื่ อ ยุ ค สมัย เปลี่ ย นไปชุ ม ชนเริ่ มมี ก าร พฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว พฤติ ก รรมการซื้ อของผู ้ บ ริ โภค
เปลี่ ยนแปลง (สกุณี ณัฐพูลวัฒน์ , 2542 )มีถนนหนทางตัดเข้าไปสู่ มาตรการและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ งานวิจยั
ชุมชนและการเดิ นทางเปลี่ ยนไปเป็ นรู ปแบบรถยนต์มากขึ้ นเพื่อให้ ตลาดน้ าและงานวิจยั ที่ เ กี่ ยวข้องกับ ลัก ษณะที่ คล้ายกับ วิถี ชี วิตและ
ผูค้ นได้รับความสะดวกและการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของ ชุมชนตลาดน้ า
รั ฐ บาลในการตัดถนนเข้าหาชุ ม ชนและเส้ น ทางลัด ตลาดน้ าและ
ชุมชนริ มน้ าเริ่ ม โยกย้ายขึ้นฝั่ง บางแหล่งผสมผสานกับร้านค้าบนฝั่งที่ 4. วิธีการดาเนินงาน
เพิ่มมากขึ้ น บางแห่ งรวมตัวกับตลาดบนฝั่ งกลายเป็ นตลาดบนบก
แทน จุ ด เปลี่ ย นในช่ ว งเวลานี้ เองท าให้ ต ลาดน้ า บางแห่ ง ปิ ดฉาก 4.1 การสารวจ
ประวัติ ศาสตร์ ค วามเป็ นตลาดน้ าลง ในขณะที่ บางแห่ งมี ก ารปรั บ
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสารวจตลาดน้ าดั้งเดิมภาคกลางโดยเลือก
รู ปแบบตลาดเพื่อให้คงอยูใ่ นท่ามกลางกระแสสังคมที่ผนั แปรไป อีก เจาะจงศึกษาตลาดน้ าที่ได้รับความนิ ยมภาคกลางในปั จจุบนั สองแห่ ง
ทั้งเมื่อเทียบการขยายตัวของตลาดน้ าในอดี ตกับปั จจุบนั ได้ลดจานวน ได้แก่ ตลาดน้ าดาเนิ นสะดวกและตลาดน้ าอัมพวา
ลงและบางแห่งเลือนหายไป ด้วยเวลาและการเปลี่ ยนแปลงของสังคม
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย
ปั จจุบนั ภาครั ฐ ให้ ความสนใจพัฒนาให้ท้องที่ หลายแห่ งกลับ มาคง หรื อผูม้ ีจุดประสงค์ในการมาท่องเที่ยวในบริ เวณพื้นที่ตลาดน้ าทั้งสอง
สภาพตลาดน้ าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ แห่ ง ได้แก่ ตลาดน้ าตลาดน้ าดาเนิ นสะดวก และตลาดน้ าอัมพวา
สาคัญ นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10
(2550-2554) (สานัก งานพัฒนาการท่องเที่ ยว,2550) มี วิสัยทัศน์ใ ห้ 4.1.2 กลุ่มตัวอย่ าง และการสุ่ มตัวอย่ าง
ประเทศไทยเป็ นแหล่ งท่องเที่ยวที่ ยงั่ ยืนมีคุ ณภาพและได้มาตรฐาน
ขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่า งในการวิ จ ัย เนื่ อ งจากไม่ ท ราบ
ระดับโลก โดยสามารถสร้างความมัน่ ใจ อานวยความสะดวก และให้
ประชากรที่ แ น่ น อน จึ งใช้สู ตรไม่ ท ราบจานวนประชากร ก าหนด
ความปลอดภัยแก่นกั ท่องเที่ยว
ดังนั้นเพื่อให้ การท่ องเที่ ยวตลาดน้ า ที่ มีมาแต่ด้ งั เดิ ม ได้ สัดส่ วนของประชากรเท่ากับ 0.5 ระดับความเชื่ อมัน่ ที่ 95% และยอม
ดารงอยูต่ ่อไป และสื บเนื่ องจากพื้นที่บริ เวณตลาดน้ าในอดี ตเคยเป็ น ให้คลาดเคลื่อนได้ที่ 5%
แหล่ งกระจายสิ น ค้า เกษตรและการบริ โภคสิ น ค้าต่ า ง ๆ ทั้งสิ น ค้า
n = p (1-p)Z² หรื อ (0.5) (1-0.5) (1.96) ² / (0.05) ²
ประดิ ษฐ์แ ละอาหารดั้งเดิ มในท้องถิ่ น ทาให้ชุ มชนมี รายได้เ พิ่มขึ้ น
e²
รวมถึงทัศนี ยภาพความเป็ นอยู่ริมสองฝั่งคลองที่ยงั คงสภาพสวยงาม
โดยจากการศึกษาตลาดน้ าปั จจุบนั เติบโตอย่างเต็มที่ในพื้นที่ภาคกลาง
จานวนขนาดกลุ่มตัวอย่างแต่ละแห่ งจานวน 384 ราย โดย
และได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีต หลายแห่งในปั จจุบนั เป็ นตลาดน้ าที่ ผูว้ ิจยั กาหนดเป็ นจานวนแห่ งละ 400 ราย หรื อสองแห่ งเป็ นจานวน
มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั ของคนไทยในประเทศและคนต่างชาติ นอกจากนี้ 800 ราย
ตลาดน้ าภาคกลางหลายแห่ ง ที่ ไ ด้เ คยเกิ ด ขึ้ น มานานหลังจากที่ ไ ด้
การสุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่ า งใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตามความสะดวก
หายไปในช่ วงเวลาหนึ่ ง โดยบางแห่ งได้รับการฟื้ นฟูใหม่จนเป็ นที่ (Convenience Sampling)ในพื้ นที่ บ ริ เวณตลาดน้ าทั้งสองแห่ งอย่าง
นิยมของนักท่องเที่ยวในปั จจุบนั เช่น ตลาดน้ าดาเนิ นสะดวก จ.ราชบุรี ทัว่ ถึง
เป็ นสถานที่ท่องเที่ ยวที่ มี ชื่อเสี ยงของจังหวัดราชบุรี และได้รับการ
ยอมรั บทั้ งชาวไทยและชาวต่ า งชาติ และตลาดน้ าอั ม พวา 4.1.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
จ.สมุทรสงคราม ซึ่งเป็ นตลาดน้ าที่มีชื่อเสี ยงเช่นเดียวกัน โดยตลาดน้ า
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถาม
อัมพวาได้รับรางวัลต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวและยังคงอนุรักษ์รูปแบบ แบ่งเป็ น 4 ส่วน คือ
การตั้งถิ่ นฐานบ้านเรื อนไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ จนได้รับรางวัลชุมชน ส่วนที่1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง มีลกั ษณะ
อนุรักษ์ดีเด่นประจาปี พ.ศ 2545 การศึกษาตลาดน้ าทั้งสองแห่ ง จึง คาถามเลือกตอบ ( Multiple Choice Question )
เป็ นกรณี ตวั อย่าง ตลาดน้ าดั้งเดิ ม ภาคกลางเพื่อเป็ นแนวทางต่ อการ ส่วนที่2 เป็ นคาถามพฤติกรรมการมาท่องเที่ยวเป็ นคาถามเลือกตอบ
พัฒนาตลาดน้ าใหม่ ใ ห้ มี รูป แบบเป็ นที่ ต้องการในการกลับ มาของ (Multiple Choice Question )
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ดีต่อไป
ส่วนที่3 เป็ นคาถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจด้านต่าง ๆ
เป็ นออกเป็ น5ระดับ(Rating Scale)แบบสอบถามจะเป็นข้อความที่ผตู้ อบแสดง
1.1 คาสาคัญ
ความคิดเห็นโดยจาแนกออกเป็น5ระดับ มีการแบ่งอันตรภาคชั้นของ
ความต้องการในการกลับมาท่องเที่ยวตลาดน้ าเชิ งอนุรักษ์
คะแนนโดยใช้สูตรการหาอันตรภาคชั้นดังนี้
หมายถึง ความประสงค์หรื อความต้องการจะกลับมาท่องเที่ยวตลาด
ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย
แปลผล
น้ าในรู ปแบบเชิงอนุรักษ์ตามลักษณะตลาดน้ าอีกครั้งในคราวหน้า
1.00 - 1.80 หมายความว่า พึงพอใจน้อยที่สุด

1.81 - 2.60 หมายความว่า พึงพอใจน้อย
2.61 - 3.40 หมายความว่า พึงพอใจปานกลาง
3.41 - 4.20 หมายความว่า พึงพอใจมาก
4.21 - 5.00 หมายความว่า พึงพอใจมากที่สุด
ส่วนที่4 เป็ นคาถามความคิดเห็นตอบโดยอิสระ (OpenQuestion)

5.2 ความพึงพอใจในการมาท่ องเที่ยวตลาดน้า ดั้งเดิมภาค
กลาง
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจในการมาท่องเที่ยวตลาดน้ าดั้งเดิม
ความพึงพอใจ
ตลาดนา้ ดั้งเดิม

4.1.4 ทดสอบเครื่องมือ

อัมพวา

การทดสอบความเที่ยงตรง (Content Validity) จากเนื้ อหา
และการสารวจสถานที่จริ ง
การทดสอบความเชื่ อมัน่ (Reliability Test)ผูว้ ิจยั ได้นา
แบบทดสอบที่ แ ก้ไ ขแล้ว ไปท าการทดสอบ (Pre-test) กับ กลุ่ ม
ประชากรที่ทาการศึกษา จานวน 30 ชุด ในตลาดน้ าดาเนิ นสะดวกและ
วิเคราะห์หาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามในส่ วนที่ 3 ได้ค่าความ
เชื่อมัน่ แบบสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ า (Coefficient of Alpha ) เท่ากับ 0.947

4.1.5 สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล

ความถี่ (Frequency) ร้อยละ(Percentage ) ข้อมูลความ
พึงพอใจ ใช้สถิติ ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต (Arithmetic Mean ) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

4.1.6 การรวบรวมข้ อมูล

ดาเนินสะดวก

ค่ าเฉลี่ย

ส่ วน

ค่ าเฉลี่ย

ส่ วน

(mean)

เบี่ยงเบน

(mean)

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน

มาตรฐาน

(SD)

(SD)

อาหาร/ขนม

3.79

.735

3.71

0.739

สิ นค้า/ของที่ลึก

3.92

.759

3.68

.764

ราคาสิ นค้าในตลาดน้ า

3.63

.765

3.43

.853

ความสะอาดสถานที่

3.70

.795

3.63

.851

ตลาดน้ าอัมพวา จ.สมุทรสงคราม เก็บบริ เวณจุดตลาดน้ า
ตามร้ านอาหาร ร้ านกาแฟ ตลอดเส้ นทางจาหน่ ายสิ นค้า และ ริ ม
เขื่อนแม่น้ าแม่กลองหรื อจุดท่องเที่ยวชมวิวริ มคลอง จุดพักหน้าสถานี
ตารวจ ในช่ วงวันอาทิ ตย์เวลา 16.00-20.00 น. และตลาดน้ าดาเนิ น
สะดวก เก็ บ บริ เ วณจุ ด ตลาดน้ า ทางเข้า -ออก จุ ด ขายของด้า นใน
บริ เวณริ มฝั่ งคลองตลอดแนว และร้ านจาหน่ ายอาหาร ช่ วงวันเสาร์
และวันอาทิตย์ เวลา 8.30 – 14.30 น. การรวบรวมตลาดน้ าทั้งสอง
แห่ง ใช้ระยะเวลา ช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ 2550

ความสวยงามสถานที่

3.88

.731

3.63

.851

บรรยายกาศตลาดน้ า

4.27

.65

3.89

.790

4.2 การสัมภาษณ์ เชิงลึก (Indepth interview)

ปลอดภัยบริ การทางน้ า

3.63

.782

3.61

.818

ห้องน้ า/สุขา

3.12

.898

3.23

.985

บริ การที่จอดรถ

3.31

1.06

3.85

.842

เส้นทางจาหน่ายสิ นค้า

3.36

.876

3.74

.795

ชมหิ่ งห้อย/ ธรรมชาติ

3.76

.863

3.74

.853

ที่รับประทานอาหารริ ม

3.8

.768

3.74

.795

ที่พกั โฮมสเตย์

3.96

0.66

3.27

.736

บริ การพ่อค้าแม่คา้

3.77

0.739

3.85

0.758

บริ การมัคคุเทศก์

3.15

.923

3.60

.834

ป้ ายข้อมูลท่องเที่ยว

3.36

1.01

3.51

1.004

สัมภาษณ์ ผูท้ ี่ เกี่ยวข้องในบริ เวณตลาดน้ าได้แก่ ชาวบ้าน
ในพื้นที่ พ่อค้าแม่คา้ เจ้าหน้าที่ ราชการส่ วนท้องถิ่ น ผูป้ ระกอบการ
เรื อ แห่งละ 13 ท่าน รวมการสัมภาษณ์ที่ตลาดน้ าอัมพวาและตลาดน้ า
ดาเนิ นสะดวกทั้งหมดที่ ได้ทาการสัมภาษณ์ จานวน 26 ท่าน โดยได้
สัมภาษณ์ต้งั แต่เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ 2552

5. ผลการศึกษา
5.1 พฤติกรรมการมาท่ องเทีย่ วตลาดนา้ ทั้งสองแห่ ง

พบว่า ตลาดน้ าทั้งสองแห่ งส่ วนใหญ่เดิ นทางมาท่องเที่ยว
ครั้งแรก มีจานวนร้อยละ 56.0 รองลงมาท่องเที่ยว 4 ครั้ งหรื อ
มากกว่า และมาท่องเที่ยว 2 ครั้ง และ 3 ครั้ง ตามลาดับ
โดยส่ วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัวเดิ นทางมามีจานวนร้ อย
ละ 70.2 นอกจากนี้ นกั ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของตลาดน้ าทั้งสองแห่ งได้
รับทราบข่าวการมาท่องเที่ยวจากเพื่อน/ญาติมากที่สุดมีจานวนร้อยละ
46.72 รองลงมาได้รับสื่ อวิทยุ/ทีวี มีจานวนร้ อยละ 23.49 และ
นิตยสาร/หนังสื อพิมพ์ สื่ ออินเตอร์เน็ต และอื่น ๆ เช่นบริ ษทั ทัวร์ และ
แผ่นพับตามลาดับ ส่ วนกิ จกรรมในการมาท่องเที่ยวตลาดน้ าทั้งสอง
แห่ งส่ วนใหญ่มาเพื่อชมบรรยายกาศตลาดน้ ามีจานวนร้ อยละ 27.61
รองลงมารับประทานอาหารมีจานวนร้อยละ 23.49 และซื้ อของฝาก
กลับ บ้า น นั่ง เรื อชมธรรมชาติ /หิ้ งห้ อ ย ถ่ า ยรู ป และพัก โฮมสเตย์
ตามล าดับ นัก ท่ อ งเที่ ยวตลาดน้ าทั้ง สองแห่ ง นิ ย มเลื อ กซื้ อ อาหาร
ผลไม้และเครื่ องดื่มมากที่สุดมีจานวนร้อยละ41.69 รองลงมาเป็ นขนม
ไทย ของที่ ร ะลึ ก /เครื่ องประดับ ของช าร่ วย ของตกแต่ ง บ้ า น
ตามลาดับ

คลอง

จากตารางที่ 1 พบว่า นักท่องเที่ยวตลาดน้ าทั้งสองแห่ งพึงพอใจด้าน
อาหารและขนม สิ นค้าที่จาหน่ายและของที่ระลึ ก ราคาสิ นค้า ความ
สะอาดของสถานที่ ความสวยงามของสถานที่ ความปลอดภัยการ
บริ การทางน้ า การนัง่ เรื อชมหิ่ งห้อย/ นัง่ เรื อชมธรรมชาติ รับประทาน
อาหารริ มคลอง การบริ การของแม่คา้ ทั้งสองแห่ งมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก และการบริ การห้องน้ า/สุ ขา พอใจระดับปานกลาง ส่ วน
ความพึงพอใจที่ แตกต่างกันด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ได้แก่ที่จอด
รถ เส้ น ทางจ าหน่ า ยสิ น ค้า ในบริ เวณตลาดน้ า การบริ การของ
มัคคุเทศก์ ป้ ายบริ การข้อมูลนักท่องเที่ยว (แผนที่ ,ประวัติของตลาด
น้ า) ในตลาดอัมพวาพอใจในระดับปานกลาง ส่ วนตลาดน้ าดาเนิ น
สะดวกพอใจในระดับมาก และการบริ ก ารที่พกั โฮมสเตย์ตลาดน้ า
อัมพวาพอใจในระดับมากและตลาดน้ าดาเนิ นสะดวพอใจระดับปาน
กลาง ทั้งนี้ บรรยากาศตลาดน้ า นัก ท่องเที่ ยวพึงพอใจมากที่ สุดใน
ตลาดน้ าอัมพวา และพึงพอใจระดับมากในตลาดน้ าดาเนินสะดวก

ชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า นัก ท่ อ งเที่ ย วต้อ งการ
กลับมาท่องเที่ ยวอี ก ด้วยเหตุผลคือ สถานที่ เก่ าแก่ บ ริ เ วณตลาดน้ า
เป็ นสถานที่สวยงามบ้านเรื อนที่เก่าแก่รวมถึงมีศิลปะต่าง ๆ ในชุ มชน
ที่สะท้อนความเป็ นอยู่และวิถีชีวิตชุ มชนตลาดน้ าในอดี ตและความ
สะอาดบริ เ วณตลาดน้ า นอกจากนี้ ค นในท้องถิ่ นยังมี ล ักษณะความ
เป็ นอยู่ แ บบไทยไทยยิ้ ม แย้ม แจ่ ม ใส และมี น้ า ใจในการต้อ นรั บ
นักท่องเที่ยว และการขายสิ นค้าต่าง ๆ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ราคา
ไม่แ พง โดยเฉพาะขนมและอาหารไทยโบราณสดสะอาดถู ก หลัก
อนามัยรสชาติดี มีวฒั นธรรมการใช้เรื อสัญจรไปมาของชาวบ้านให้
ชม และขายสิ นค้าในเรื อบริ เวณตลาดน้ าอัมพวา

5.3 ความต้ องการกลับมาท่ องเที่ยวตลาดนา้ ดั้งเดิมภาคกลาง
ตารางที่ 2 ความต้องการกลับมาท่องเที่ยวตลาดดั้งเดิม
ความ
ตลาดนา้ ดั้งเดิม
ต้ องการ

อัมพวา

กลับมา
ท่ องเที่ยว
ตลาดนา้ ทั้ง
สองแห่ ง

จานวน
(n)

รวม

รู ปที่ 1 นักท่องเที่ยวนิ ยมเลือกซื้ ออาหารทางเรื อเพื่อรับประทานริ ม
คลองแบบสดใหม่บริ เวณตลาดน้ าอัมพวา

ร้อย

ร้อย

ละ

ละ

(%)

(%)

ทั้งนี้การจาหน่ายสิ นค้าทางเรื อกลายเป็ นสัญญาลักษณ์ของ
ตลาดน้ าและชุ มชนอัมพวา นอกจากนี้ ยงั มี ทรั พยากรธรรมชาติ ทั้ง
เกษตรกรรม ทิ วทัศ น์ และการชมหิ่ งห้ อยในเวลากลางคื น รวมถึ ง
บริ เวณรอบ ๆ ตลาดน้ าชาวบ้านส่ วนใหญ่ยงั มีวิถีชีวิตความเป็ นอยูใ่ น
การตั้งบ้านเรื อนริ มน้ า และบริ เวณรอบ ๆ ตลาดน้ ามีสถานที่ เก่ าแก่
ทางศิลปวัฒนธรรมให้ชื่นชมหลายแหล่ง เช่น วัดช้างเผือก ค่ายบางกุง้
ต้นพิกุล ทอง อุทยานรัช กาลที่ 2 เป็ นต้น นอกจากนี้ ค นในชุ ม ชน
เสนอแนะการกลับมาท่องเที่ยวด้านอื่ น ๆ คื อ ควรมีความพร้ อมด้าน
สิ่ งอานวยความสะดวกจุดต่าง ๆ เพื่ อบริ ก าร เช่ น บริ การที่ จอดรถ
ป้ ายบอกทางจุ ด ต่ าง ๆ และการท าถนนให้ ก ว้างกว่านี้ รวมถึ งที่ พ กั
โฮมสเตย์ เป็ นต้น

ดาเนินสะดวก

ร้อย
ละ

จานวน
(n)

(%)

กลับมา

369

92.25

330

82.5

87.38

ไม่กลับมา

5

1.25

9

2.25

1.75

ไม่แน่ใจ

26

6.5

61

15.25

10.88

รวม

400

100

400

100

100

จากตารางที่ 2 พบว่า ตลาดน้ าอัม พวามี ค วามต้องการ
กลับมาจานวนร้ อยละ 92.25 และตลาดน้ าดาเนิ นสะดวกมี ค วาม
ต้องการกลับมาท่องเที่ยวจานวนร้อยละ 82.5 โดยตลาดน้ าดั้งเดิ มทั้ง
สองแห่งมีความต้องการกลับมาท่องเที่ยวมากกว่าร้อยละ 80
นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ให้เหตุผลกับความต้องการกลับมา
ท่องเที่ ยวเชิ งอนุ รัก ษ์ข องตลาดน้ าทั้งสองแห่ ง คื อ ตลาดน้ าด าเนิ น
สะดวกต้องการให้คงรู ปแบบวิถีชี วิตแบบดั้งเดิ มของชาวบ้าน การ
ขายสิ นค้าบนเรื อ และสิ นค้าหัตถกรรมพื้นบ้านหรื อสิ นค้าเกษตรแปร
รู ปท้องถิ่น ส่ วนตลาดน้ าอัมพวาต้องการให้อนุ รักษ์สภาพแวดล้อม
ของตลาดน้ าทั้ง สถานที่ และความสะอาดของแม่ น้ าล าคลอง
บรรยากาศดั้งเดิมของตลาดน้ า และการชมหิ่ งห้อยในเวลากลางคืน

5.4 ความคิดเห็นของชุ มชนในการกลับมาของท่ องเที่ยว
ตลาดนา้
5.4.1 ตลาดนา้ อัมพวา

5.4.2 ตลาดนา้ ดาเนินสะดวก

คนในชุ ม ชนให้ ค วามคิ ด เห็ น ว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วต้อ งการ
กลับมาท่องเที่ยวอีก ด้วยเหตุผลคือ ชาวบ้านส่ วนใหญ่มีอุปนิ สัยเป็ น
กันเอง อัธยาศัยที่ดี และความมีน้ าใจในการต้อนรั บ และยังมีการใช้
ภาษาถิ่ น ที่ ฟั ง ง่ า ยแบบชาวบ้า น มี ก ารจ าหน่ า ยสิ น ค้า ต่ า ง ๆที่ ไ ด้
มาตรฐานราคาไม่ แ พง และการไม่ เ อาเปรี ยบผู ้บ ริ โภค และการ
ให้บ ริ ก ารต่าง ๆในราคาที่ เ หมาะสมนอกจากนี้ ตลาดน้ าดาเนิ น ยังมี
ธรรมชาติทิวทัศน์ที่สวยงาม

รู ปที่ 2 ทิวทัศน์ธรรมชาติและความเป็ นอยูข่ องชาวบ้านบริ เวณตลาด
น้ าดาเนินสะดวก

มีความเป็ นอยูแ่ บบไทยไทย จากลักษณะบ้านเรื อนไทยที่
ยัง มี ใ ห้ ช มอยู่ และกิ จ กรรมการนั่ง เรื อชมเตาตาล การนั่ง เรื อ ชม
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติบริ เวณตลาดน้ า มีการขนมไทยพื้นบ้าน
และสาธิ ตการทาขนมไทยแก่ นัก ท่องเที่ ยว มี อาหารที่ อร่ อย และมี
บริ การที่จอดรถและห้องน้ า นอกจากนี้ ยงั มีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงที่
น่าสนใจหลายแห่ งไม่ไกลจากตลาดน้ า เช่น สวนงู ลานช้าง บ้านช้าง
โรงงานตุก๊ ตา โรงงานหุ่ นขี้ผ้ งึ เป็ นต้น

6.สรุปและข้ อเสนอแนะ
6.1 นักท่องเที่ยวทั้งสองแห่งมาท่องเที่ยวครั้งแรก และทราบข่าวจาก
เพื่อน/ญาติ โดยมาชมบรรยากาศตลาดน้ าและรับประทานอาหาร ซึ่ ง
หากชุ ม ชนให้ ก ารต้อ นรั บ และบริ ก ารที่ ดี แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะเป็ น
กระบอกเสี ยงในการบอกต่อและการประชาสัมพันธ์ที่ดีรวมถึ งการที่
ชุมชนสามารถอนุรักษ์บรรยากาศตลาดน้ าไว้ได้ทาให้เป็ นที่ตอ้ งการ
กลับมาท่องเที่ยว นอกจากนี้นกั ท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเพื่อรับประทาน
อาหาร โดยนิ ยมซื้ อและบริ โภคริ มคลอง ดังนั้นชุ มชนจึงควรอนุรักษ์
จุดเด่นการจาหน่ายสิ นค้าทางเรื อและเน้นอาหารสิ นค้าที่ปรุ งสดใหม่
6.2 ความพึงพอใจในการมาท่องเที่ยวตลาดน้ าทั้งสองแห่ งส่ วนใหญ่
พึงพอใจในระดับมาก แต่บริ การสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่ น
การบริ ก ารห้ องน้ า ที่ จอดรถ ยัง ไม่เ พียงพอ จึ งควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง
เพิ่มเติม นอกจากนี้ ปัจจุบนั ในตลาดน้ าอัมพวามีนกั ท่องเที่ยวเพิ่มมาก
ขึ้นโดยจะเห็ นได้จากเส้นทางจาหน่ ายสิ นค้าทางบกมี การขยายพื้นที่
เพิ่ ม ขึ้ น และจ านวนคนที่ ห นาแน่ น ในช่ ว งวัน เสาร์ -อาทิ ต ย์ต ลอด
เส้ น ทางเข้ า สู่ ตลาดน้ า ควรมี ก ารปรั บ ปรุ งพื้ น ที่ เ พื่ อ รองรั บ
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดีนกั ท่องเที่ยวพึงพอใจกับบรรยากาศ
ตลาดน้ าทั้งสองแห่ งในระดับมากและมากที่ สุด โดยสอดคล้องกับ
พฤติกรรมการมาท่องเที่ยว
6.3 นักท่องเที่ยวความต้องการกลับมาท่องเที่ยวเชิ งอนุรักษ์ของตลาด
น้ าดั้งเดิ มมี จานวนมากกว่าร้ อยละ 80 โดยนัก ท่องเที่ ยวต้องการให้
อนุรักษ์ลกั ษณะที่โดดเด่นจากสภาพแวดล้อมในพื้นที่ของตลาดน้ าทั้ง
สองแห่ ง และวิถีชีวิตชุ มชน และต้องการให้คงสภาพความโดดเด่น
เฉพาะทั้งสภาพแวดล้อมในพื้นที่ อาหาร/ขนมดั้งเดิ ม ศิลปวัฒนธรรม
วิถีชีวิตชุ มชนท้องถิ่ น ซึ่ งเป็ นเสน่ ห์ที่แตกต่างของการมาท่องเที่ ยว
ตลาดน้ าแต่ละแห่ ง
6.2.3 ความคิดเห็นของชุมชนในความต้องการกลับมาท่องเที่ยวเชิ ง
อนุรักษ์ของตลาดน้ าดั้งเดิม ส่ วนใหญ่ตอ้ งการให้มีการอนุ รักษ์วิถีชีวิต
ของชาวบ้านแบบดั้งเดิ มทั้งความเป็ นอยู่ การใช้เรื อพาย การอนุ รักษ์
บ้านเรื อนไทย ประเพณี ต่าง ๆ ที่มีประจาถิ่ น และความมีไมตรี จิตที่ดี
ในการต้อ นรั บ อย่า งไรก็ ดี ชุ ม ชนควรสร้ า งความภู มิ ใ จและความ
สามัค คี ใ ห้ก ับคนในท้องถิ่ น นอกจากนี้ ค วรส่ งเสริ ม ความรู ้ ใ นการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แก่นกั ท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดรู้สึกถึงการมีส่วนร่ วม
ในการมาท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่ารวมถึงสัมผัสเสน่ ห์การท่องเที่ยวตาม
ลักษณะของตลาดน้ าดั้งเดิม นอกจากนี้ การอนุรักษ์ดงั ที่กล่าวมานี้ คน
ในชุ ม ชนควรให้ ก ารส่ ง เสริ มและสื บ ทอดวัฒ นธรรมท้อ งถิ่ น แก่
ลูกหลาน โดยจะส่ งผลดี ต่อเศรษฐกิ จชุ มชนที่เข้มแข็ง ในการสร้ าง
งานอาชี พในชุมชนที่ มนั่ คง กลายเป็ นเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองที่ ดี
ได้ต่อไป
6.4 ความต้อ งการกลับ มาท่ อ งเที่ ย วตลาดน้ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วยัง ให้
ความสาคัญกับความสะอาดในพื้นที่ตลาดน้ า โดยเฉพาะแหล่งน้ าหรื อ
ขยะในแม่น้ าลาคลองในบริ เวณตลาดน้ า ทั้งนี้ มีขอ้ เสนอแนะงานวิจยั
ของศักดิ์ ศรี แก้วเอี่ยม (2543)ที่ได้ศึก ษาเรื่ องความรู้ และการปฏิ บตั ิ
ของผูป้ ระกอบการเกี่ ยวกับ การก าจัดขยะมู ล ฝอย บริ เ วณตลาดน้ า
ดาเนิ นสะดวก จังหวัดราชบุรีในการจัดการขยะมูลฝอย ควรจะมีการ

จัดอบรมให้ความรู ้ แก่ผปู ้ ระกอบการ การประชาสัมพันธ์ ควรมีการ
จัดตั้งกลุ่มดูแลความสะอาด การจัดหาถังขยะเพิ่ม และควรเข้มงวดใน
เรื่ องการรักษาความสะอาด รวมไปถึงเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับกฎหมาย
ต่าง ๆ ด้านสิ่ งแวดล้อม นอกจากนี้ ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมชุ มชน
ให้งดงาม สะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
6.5 ผูป้ ระกอบการชุมชนควรที่ส่วนร่ วมในการส่ งเสริ ม และสื่ อสาร
ข้อมูลการอนุ รักษ์และสนับสนุ นเกี่ ยวกับการพานักท่องเที่ยวไปเยี่ยม
ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านในท้องถิ่ น และการประกอบอาชี พการเกษตร
โดยเน้นพื้นฐานชาวบ้านในพื้นที่ น้ นั ๆ เช่ น ตลาดน้ าดาเนิ นสะดวก
ส่ วนใหญมีอาชี พเกษตรกรปลูกต้นมะพร้ าว สวนกล้วยไม้ และอาจ
ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนในกิ จกรรมท่องเที่ยววิถีชีวิตชุ มชน เพื่อสร้ าง
ประสบการณ์ท่องเที่ยวและวิถีชีวิตชุมชนรวมถึ งให้นกั ท่องเที่ยวได้มี
โอกาสร่ วมอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานประเพณี ที่สาคัญ
ต่าง ๆ
6.6 เนื่ องจากการมาท่องเที่ยวตลาดน้ าของนักท่องเที่ยวส่ วนหนึ่ งมา
เพื่อซื้ อสิ นค้า และอาหารคาวหวานขึ้นชื่ อจากชาวบ้านในชุ มชนทาง
เรื อ และบก โดยหากนัก ท่ อ งเที่ ย วได้ลิ้ ม รสอาหารที่ ดี และสั ม ผัส
บรรยากาศซื้ อขายแบบไทยไทยในอดี ต จะมี ส่ วนส าคัญ ยิ่งในการ
กลับมาท่องเที่ยว และเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวชุ มชนที่ดีต่อไป
นอกจากนี้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ส ะท้อ นความเป็ นชุ ม ชนในพื้ น ที่ จึ ง ควรจัด
สถานที่แสดง/จาหน่ายสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ (OTOP) โดย
คัดเลื อกสิ นค้าที่มีลกั ษณะเฉพาะเป็ นสิ นค้าท้องถิ่ นที่ สะท้อนวิถีชีวิต
ชุ ม ชน โดยส่ ว นหนึ่ งเป็ นการส่ ง เสริ ม รายได้ชุ ม ชนและสิ น ค้า ยัง
สะท้อนบรรยากาศการท่องเที่ยวชุมชนอีกทางหนึ่ง
6.7 ความต้องการกลับมาท่องเที่ยวตลาดน้ าดั้งเดิม ผูว้ ิจยั เห็ นว่าส่ วน
หนึ่งยังต้องได้รับการสนับสนุนและส่ งเสริ มการท่องเที่ยวจากภาครัฐ
อย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากเป็ นการท่องเที่ ยวชุ มชนโดยมีผลต่อชาวบ้าน
ในชุ มชน และการขยายผลทางเศรษฐกิ จที่ ดี ทั้งในชุ มชนและพื้น ที่
ใกล้เคียงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ หน่ วยงานราชการท้องถิ่ นต้องมีบทบาท
การส่ งเสริ ม อย่างต่อเนื่ องด้านเอกลัก ษณ์ เ ฉพาะชุ ม ชนตลาดน้ าทั้ง
ทรั พ ยากรทางธรรมชาติ ใ นพื้ น ที่ แ ละวัฒ นธรรมของคนในชุ ม ชน
ตลอดจนสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงในท้องที่น้ นั ๆ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้รู้จกั
และมาเที่ยวชม สร้างบทบาทให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ รักษ์
ถิ่นฐาน
6.8 การวิจยั ในครั้ งหน้าควรทาการศึ กษาลักษณะของนักท่องเที่ ยว
และศึกษาถิ่นที่มาของนักท่องเที่ยว รวมถึ งระยะเวลาการมาท่องเที่ยว
และค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อจะเข้าใจพฤติกรรม
ในเชิ งลึกของนักท่องเที่ยวได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
6.9 การวิจยั ในครั้งหน้าควรทาการศึกษาเชิงลึกในด้านผูป้ ระกอบการ
พ่อค้า/แม่คา้ และพื้นเพของพ่อค้าแม่คา้ ในตลาดน้ า เนื่ องจากพ่อค้า
แม่คา้ เป็ นองค์ประกอบสาคัญและเป็ นเอกลักษณ์ของตลาดน้ าในพื้นที่
และควรศึกษาถึงสภาพแวดล้อมชุ มชนตลาดน้ าเชิ งลึก รวมถึงวิถีชีวิต
เก่าแก่ของคนในชุมชนดั้งเดิม และสิ นค้าเอกลักษณ์ประจาท้องถิ่ นใน
ตลาดน้ าทั้งสองแห่งเพิ่มเติม
6.10 ควรศึกษาความต้องการท่องเที่ยวของตลาดน้ าแห่ งอื่ น ๆ ใน
พื้ น ที่ ภ าคกลาง เพื่ อ น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าเปรี ย บเที ย บและพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวตลาดน้ าภาคกลางให้ดีต่อไป

7. กิตติกรรมประกาศ

ขอบพระคุณชุมชนตลาดน้ าดาเนิ นสะดวกและตลาดน้ าอัมพ
วาทั้งชาวบ้าน พ่ อค้าแม่ ค ้า หน่ วยงานข้าราชการในระดับ ท้องถิ่ น

ตลอดจนนักท่องเที่ ยวในตลาดน้ าทั้งสองแห่ ง ในการอนุ เคราะห์ และ
สละเวลาในการให้ขอ้ มูลทาให้งานวิจยั นี้สาเร็ จลงได้
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