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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการมาท่องเที่ยว การใช้ จา่ ย และ ความพึงพอในการมา
ท่องเที่ยวตลาดน ้าอัมพวาช่วงเศรษฐกิจปี 2551 เป็ นวิจยั เชิงสารวจ กลุม่ ตัวอย่างมีจานวน 400 ราย
สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิจยั คือ ค่าความถี่ ร้ อยละ มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงและเพศชายมีจานวนใกล้ เคียง
กัน ช่วงอายุ 21-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพนักศึกษารองลงมาเป็ นพนักงานบริษัท รายได้
ส่วนใหญ่น้อยกว่า 6,000 บาท/เดือน และรายได้ มากกว่า 15,000 บาท/เดือนมีจานวนใกล้ เคียงกัน
พฤติกรรมการมาท่องเที่ยวส่วนใหญ่ร้ ูจกั จากเพื่อน/ญาติ มาครัง้ แรก ความสนใจในการมาท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ มาเพื่อชมบรรยากาศบ้ านเรื อนริมน ้า เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว
ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจในช่วงปี 2551 มีผลต่อการใช้ จา่ ยของนักท่องเที่ยวมีจานวนร้ อยละ 71.8 ส่วนใหญ่คาดว่าจะ
ใช้ จา่ ยไม่เกิน 500 บาท/ครัง้ โดยจาแนกตามค่าใช้ จา่ ย เป็ นค่าอาหาร รองลงมาของฝาก/ของที่ระลึก
ค่าใช้ จา่ ยเบ็ดเตล็ดและค่าพาหนะตามลาดับ
ส่วนการตัดสินใจซื ้อสินค้ าให้ ความสาคัญกับเรื่ อง
มาตรฐานสินค้ ามากที่สดุ รองลงมาเรื่ องรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ราคาและการจัดหน้ าร้ าน ความพึงพอใจ
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ด้ านจานวนห้ องน ้า จานวนที่นงั่ จานวนถังขยะ ที่จอดรถ ป้ายบอกทางใน
ตลาดน ้า มีความพอใจในระดับปานกลาง สาหรับด้ านบรรยากาศ สิ่งแวดล้ อมบริเวณตลาดน ้า และ
ความสะอาดบริเวณตลาดน ้า มีความพอใจมาก
คาสาคัญ : พฤติกรรม ,การใช้ จา่ ย, 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

คานาและวัตถุประสงค์
ในช่วงปี 2551 รายได้ หลักจากการส่งออกของประเทศมีผลกระทบ อันเนื่องมาจากเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศได้ รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก รายได้ จากการท่องเที่ยวจึงมีสว่ นสาคัญมากในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
โดยรวม ในปี เดียวกันทางสภาพัฒน์ฯ ได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายนักท่องเที่ยวไว้ 15.7 ล้ านคน และรั ฐบาลประกาศให้
ปี 2551-2552 เป็ นปี แห่งการท่องเที่ยวไทย เพื่อหารายได้ เข้ าประเทศให้ มากขึ ้น โดยเฉพาะการรณรงค์ไทยเที่ยวไทย
ในภาวะเศรษฐกิจตกต่าที่เกิดขึ ้น นอกจากนี ้รัฐบาลยังมีนโยบายสาคัญในการส่งเสริ มให้ ชุมชนเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อสร้ างเศรษฐกิ จชุมชน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ( 2550-2554) มีวิสยั ทัศน์ ให้
ประเทศไทยเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืนมีคุณภาพและได้ มาตรฐานระดับโลก รวมถึงพันธกิจในการสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวและการสร้ างอาชีพในชุมชน ตลอดจนการพัฒนาเพื่อการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน เพื่อเป็ น
เครื่ องมือในการสร้ างรายได้ ให้ แก่ประชาชน และ ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยสร้ างความมัน่ ใจใน
การอานวยความสะดวก และ ให้ ความปลอดภัยแก่นกั ท่องเที่ยว ทังนี
้ ้มีเป้าประสงค์เพื่อให้ ประชาชนในท้ องถิ่นได้ มี
รายได้ เพิ่มขึ ้นจากการท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนามาตรฐานในด้ านการบริ การ และการท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืน2
อย่างไรก็ดีการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเพื่อการเพิ่มรายได้ ชุมชน ตามกระแสการท่องเที่ยวในปั จจุบนั ทีเ่ น้ นการ
ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชน โดยตลาดน ้าเป็ นกระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่นกั ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ ความสนใจ
เนื่องจากเป็ นการท่องเที่ยวในแหล่งชุมชนท้ องถิ่น และสามารถเที่ยวชมธรรมชาติ นอกจากนี ้ในพื ้นที่ตลาดน ้ายังมี
สินค้ าหลากหลายที่ผลิตจากชุมชน เช่นตลาดน ้าอัมพวาปั จจุบนั ได้ รับความนิยมและเป็ นตลาดน ้าที่มีชื่อเสียง เป็ น
ตลาดเก่าแก่เมื่อ 50-60 ปี ก่อน ภายหลังมีการฟื น้ ฟูให้ เกิดขึ ้นใหม่ ปั จจุบนั ถื อเป็ นตลาดนัดทางน ้าที่ใหญ่ที่สดุ ใน
จังหวัดสมุทรสงคราม มีจดุ เด่นของรูปแบบบ้ านเก่าแก่ โดยชาวอัมพวายังคงอนุรักษ์ รูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานบ้ านเรื อนไว้
ค่อนข้ างสมบูรณ์ และได้ รับรางวัลชุมชนอนุรักษ์ ดีเด่นประจาปี พ.ศ 2545 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปัจจุบนั ตลาดน ้าอัมพวายัง มีสินค้ าชุมชนท้ องถิ่ นที่มีชื่อเสียง และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และ
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โบราณสถาน เช่น การนั่งเรื อชมหิ ้งห้ อย อุทยานรั ชกาลที่ 2 วัดวาอารามที่เก่าแก่ อีกทัง้ มีระยะทางไม่ไกลจาก
กรุ งเทพมหานคร ทาให้ การเดินทางสะดวกและมี ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไม่มากนัก อย่างไรก็ตามผลกระทบจาก
เศรษฐกิจตกต่าในช่วงปี 2551 อาจมีผลกระทบต่อการใช้ จ่ายและการตัดสินใจซื ้อสินค้ าของนักท่องเที่ยว จึงได้
ทาการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ เพื่อเป็ นแนวทางต่อการส่งเสริ มรายได้ แก่เศรษฐกิจชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการมาท่องเที่ยวตลาดน ้าอัมพวาของนักท่องเที่ยวในช่วงเศรษฐกิจตกต่า ปี 2551
2. เพือ่ ศึกษาการใช้ จา่ ยและการตัดสินใจซื ้อสินค้ าของนักท่องเที่ยวในตลาดน ้าอัมพวาในช่วงเศรษฐกิจ
ตกตา่ ปี 2551
3. เพื่อศึกษาความพึงพอในการมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวตลาดน ้าอัมพวา

วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ นักท่องเที่ยวหรื อผู้มีจดุ ประสงค์ในการมาท่องเที่ยวในตลาดน ้าอัมพวา
โดยผู้วิจยั คานวณขนาดของกลุม่ ตัวอย่างโดยกาหนดสัดส่วนของประชากรเท่ากับ .50 ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% และ
ยอมให้ คลาดเคลือ่ นได้ ที่ 5%
n = p (1-p)Z² หรื อ (.5) (1-.5) (1.96) ² / (0.05) ²
= 384 ราย
e²
โดยกาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างในการรวบรวมครัง้ นี ้จานวน 400 ราย
การสุ่มตัวอย่ าง
ผู้วิจยั ใช้ การสุม่ โดยบังเอิญในบริ เวณตลาดน ้า โดยได้ กระจายการเก็บกลุม่ ตัวอย่างนักท่องเที่ยวในบริ เวณ
พื ้นที่ตลาดน ้าอย่างทัว่ ถึง

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นแบบผสมที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นมาจากการศึกษาประกอบกับแนวความคิด
ต่างๆ ตลอดจนผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกั ษณะคาถามเลือกตอบ ( Multiple Choice Question )
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมีลกั ษณะคาถามเลือกตอบ
(Multiple Choice Question )
ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจตลาดน ้าอัมพวา มีลกั ษณะการวัดแบบลาดับ (Rating Scale)
จาแนกออกเป็ น 5 ระดับ ในการประเมิลผลของการวิเคราะห์ ผู้ศกึ ษาจะประเมินผลกาหนด ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจ โดยจัดความ
กว้ างของอันตรภาพชันเป็
้ น 3 ช่วง เพื่อการแปลความหมายของระดับความพึงพอใจดังนี ้
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ค่าเฉลีย่ 1.00-2.33 = มีความพึงพอใจระดับน้ อย
ค่าเฉลีย่ 2.34-3.67 = มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 3.68-5.00 = มีความพึงพอใจระดับมาก

ทดสอบเครื่องมือ
การทดสอบความเที่ยงตรง ผู้วิจยั ได้ นาแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นส่วนหนึง่ จากการทดสอบของงานวิจยั อื่น
และตามแนวการพัฒนาตลาดน ้าจากข้ อมูลการสัมภาษณ์จริ งในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับตลาดน ้าก่อนการสร้ างเครื่ องมือ
การทดสอบความเชื่อมัน่
ทาการทดสอบ (Pre-test) กับกลุม่ ประชากรที่ทาการศึกษา จานวน 25 ชุด นา
ข้ อมูลที่ได้ มาทาการวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามในส่วนที่ 3 โดยใช้ ความชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์อลั ฟา
(Coefficient of Alpha) วิเคราะห์โดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูปในการวิเคราะห์สถิติทางสังคมศาสตร์ พบว่าค่าความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ 0.9084

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ทาการคัดเลือกผู้ช่วยวิจยั และได้ ประชุมทาความเข้ าใจใน
การใช้ แ บบสอบถาม และแจ้ งก าหนดการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ให้ เ ป็ นที่ เ ข้ า ใจเพื่ อ รวบรวมข้ อ มูล ให้ เ ป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ ทางกลุม่ ผู้วิจยั เป็ นผู้แจกแบบสอบถามให้ แก่กลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ วิธีการอธิบายการตอบและแจกเพื่อให้
กรอกแบบสอบถามเอง และกาหนดพื ้นที่การเก็บแบ่งเป็ น 5 จุด คือ
ตารางที่ 1 : แสดงจุดสารวจภาคสนาม
จุดที่ 1 ทางเข้ า-ออกด้ านสถานีตารวจภูธร
จุดที่ 2 ทางเข้ า-ออกฝั่ งอุทยาน ร. 2
จุดที่ 3 ร้ านจาหน่ายอาหารและสินค้ าบริ เวณด้ านในก่อนถึงสะพานข้ ามคลองอัมพวา
จุดที่ 4 บริ เวณที่จอดรถของนักท่องเที่ยว
จุดที่ 5 บริ เวณจาหน่ายสินค้ าและอาหารสองฟากฝั่ งริ มคลองอัมพวา
ตัวอย่างภาพที่ 1 และภาพที่ 2 เป็ นบริ เวณบางส่วน ในพื ้นที่เก็บภาคสนาม
ภาพที่ 1:แสดงบริเวณจาหน่ ายอาหารริมคลอง ภาพที่ 2:แสดงบริเวณร้ านจาหน่ ายอาหาร และสะพาน
ข้ ามคลอง

ทังนี
้ ้ได้ รวบรวมในช่วงเดือน สิงหาคม 2551 ระหว่างเวลา 13.00-18.00 น. ในช่วงวันศุกร์ -เสาร์ -อาทิตย์ รวบรวมจน
ครบจานวน 400 ชุด
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สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิจัย
ใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics ) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง ข้ อมูล
พฤติกรรมการมาท่องเที่ยวตลาดน ้า ค่าสถิ ติท่ีใช้ ได้ แก่ ความถี่ (Frequency) ร้ อยละ(Percentage) ข้ อมูลความ
พึงพอใจ ใช้ สถิติ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( Arithmetic Mean ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัย
ลักษณะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ งและเพศชายมีจานวนใกล้ เคียงกัน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
อายุ 21-30 ปี มีจานวนเกือบครึ่ งหนึ่ง รองลงมาช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี , 31-40 ปี และ 51 ปี ขึ ้นไปตามลาดับ ระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่ จบ ปริ ญญาตรี มีจานวนร้ อยละ 54.0 มัธยมร้ อยละ 20.3 รองลงมาระดับปวส และสูงกว่า
ปริ ญญาตรี ตามลาดับ อาชีพส่วนใหญ่เป็ นนักเรี ยนนักศึกษามีจานวนร้ อยละ 38.3 รองลงมาเป็ นพนักงานบริ ษัทร้ อย
ละ 24.0 ข้ าราชการ ทาธุรกิจส่วนตัว และ ค้ าขายอาชีพรับจ้ าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ แม่บ้านตามลาดับ รายได้
ส่วนใหญ่น้อยกว่า 6,000 บาท/เดือนจานวนร้ อยละ 31.3 รองลงมามีรายได้ มากกว่า 15,000 บาท/เดือน มีจานวนร้ อย
ละ 28.8 ,6,001-9,000 บาท/เดือน 9,001-12,000 บาท/เดือน และ 12,001-15,000 บาท/เดือน ตามลาดับ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน ้าอัมพวา ส่วนใหญ่ร้ ูจกั จากเพื่อน/ญาติ มีจานวนเกือบร้ อย
ละ 70 รองลงมารู้ จักจากสื่อทางโทรทัศน์จานวนร้ อยละ 21.5 จานวนครัง้ ที่มาท่องเที่ยวที่ตลาดน ้าอัมพวาพบว่า
ส่วนมากเพิ่งมาเป็ นครัง้ แรก มีจานวนร้ อยละ 48.3 และที่มาท่องเที่ยวตลาดน ้าอัมพวามากกว่า 3 ครัง้ มีจานวนร้ อยละ
29.3 มาท่องเที่ยว จานวน 2 ครัง้ มีจานวนร้ อยละ 15.5 สาเหตุในการมาท่องเที่ยวที่ตลาดน ้าอัพวา ส่วนมากเพื่อ
พักผ่อนหย่อนใจและจับจ่ายซื ้อของโดยมีมากกว่าร้ อยละ 50 เพื่อนชวนมามีจานวนร้ อยละ 22.8 และทัศนศึกษา มี
จานวนร้ อยละ 19.8 ตามลาดับ จาแนกความสนใจในการมาเที่ยวชมตลาดน ้าอัมพวาตามลักษณะเด่นในตลาดน ้า
พบว่า สนใจมาเที่ยวชมบรรยากาศบ้ านเรื อนริ มตลาดน ้าอัมพวามีจานวนเป็ นร้ อยละ 48 มาเพื่อชมรู ปแบบวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมเก่าแก่จานวนร้ อยละ 33 สนใจชมการค้ าขายสินค้ าทางเรื อมีจานวนร้ อยละ 13 และชอบในมิตรไมตรี
ของชุมชนชาวบ้ านอัมพวา ร้ อยละ 6
ผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงปี 2551 มีผลต่อการใช้ จ่ายและการมาท่องเที่ยวในตลาดน ้ามีจานวนร้ อยละ
71.8 โดยนักท่องเที่ยวอีกส่วนหนึ่ง ตอบว่าไม่มีผลกระทบมี จานวนร้ อยละ 28.3 ทัง้ นีจ้ าแนกการใช้ จ่ายของผู้มา
ท่องเทีย่ วตลาดน ้าอัมพวาพบว่า ส่วนใหญ่จะใช้ จ่ายไม่เกิน 500 บาท/ครัง้ มีจานวนร้ อยละ 41.5 ใช้ จ่าย 501 - 1,000
บาท จานวนร้ อยละ 37.5 ,1,001-1,500 บาท จานวนร้ อยละ 12.3 และจะใช้ จ่ายจานวน 1,501 บาทขึ ้นไป มีจานวน
ร้ อยละ 8.8
จาแนกปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจ ซื อ้ สินค้ าอุปโภคบริ โภคในตลาดน ้าอัมพวาพบว่า
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ให้ ความสาคัญในการตัดสินใจซื ้อเรื่ องมาตรฐานสินค้ ามากที่สดุ มี
จานวนร้ อยละ 32.3 รองลงมาเป็ นเรื่ องรู ปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และราคามีจานวนเท่ากัน คือร้ อยละ 28.3 และการ
จัดหน้ าร้ านมีจานวนร้ อยละ 11.3 ตามลาดับ จาแนกตามค่าใช้ จ่ายในการมาเที่ยวตลาดน ้าอัมพวา พบว่ามีการใช้
จ่าย ในด้ านอาหารมากที่สุด มีจานวนร้ อยละ 48.5 รองลงของฝาก/ของที่ระลึกมีจานวนร้ อยละ 29.5 ค่าใช้ จ่าย
เบ็ดเตล็ดมีจานวนร้ อยละ 15.8 และน้ อยที่สดุ คือด้ านค่าพาหนะในการเดินทางคิดเป็ นร้ อยละ 6.3 จาแนกลักษณะ
พาหนะที่เลือกเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดนา้ อัมพวา พบว่า ส่วนใหญ่มารถยนต์ส่วนตัวหรื อรถจักรยานยนต์ ซึ่งมี
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จานวนร้ อยละ 64.5 เดินทางมากับกรุ๊ ปทัวร์ เป็ นจานวนร้ อยละ 25 และเดินทางโดยรถประจาทาง และโดยสารเรื อ
ร้ อยละ 7.8 และ 2.8 ตามลาดับ
ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวตลาดน ้าอัมพวาโดยสรุปค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ด้ านสิง่
อานวยความสะดวกตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2: ค่ าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตราฐานของความพึงพอใจด้ านการอานวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้ อมในตลาดนา้ อัมพวา
การอานวยความสะดวกและ ค่ าเฉลีย
ส่ วน
การแปลผล
สถานที่
(mean) เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)
จานวนห้ องน ้า
2.96
1.03
ปานกลาง
จานวนที่นงั่ พักผ่อน
3.09
1.03
ปานกลาง
จานวนถังขยะ
2.98
1.07
ปานกลาง
สถานที่จอดรถ
3.31
1.01
ปานกลาง
ป้ายประชาสัมพันธ์ (บอกทาง)
3.36
1.01
ปานกลาง
บรรยากาศของตลาดน ้าอัมพวา
4.27
0.65
มาก
สิง่ แวดล้ อมบริ เวณตลาดน ้า
4.00
0.75
มาก
ความสะอาดบริ เวณตลาดน ้า
3.68
0.82
มาก
จากตารางที่ 2 สรุ ปความพึงพอใจด้ านสิ่งอานวยความสะดวกในตลาดน ้าอัมพวา ได้ แก่ จานวนห้ องน ้า
จานวนที่นงั่ พักผ่อน จานวนถังขยะ สถานที่จอดรถ ป้ายประชาสัมพันธ์ (บอกทาง)มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
และความพึงพอใจด้ านบรรยากาศของตลาดน ้า สิ่งแวดล้ อมบริ เวณตลาดน ้า และความสะอาดบริ เวณตลาดน ้า มี
ความพึงพอใจในระดับมาก

สรุป
ลักษณะกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงวัยนักศึกษาและวัยทางาน โดยสอดคล้ องกับระดับรายได้ ที่น้อย
กว่า 6,000บาท/เดือน และมากกว่า 15,000 บาท ซึง่ มีจานวนใกล้ เคียงกัน ทังนี
้ ้พฤติกรรมการมาท่องเที่ยวส่วนใหญ่
รู้ จกั จากเพื่อน/ญาติมีจานวนเกือบร้ อยละ 70 แสดงให้ เห็นว่านักท่องเที่ยวที่เคยมามีการแนะนาบอกต่อ โดยมาครัง้
แรกมีจานวนเกือบครึ่งหนึง่ และมามากกว่า 3 ครัง้ มีจานวนเกือบร้ อยละ 30 ส่วนใหญ่มาพักผ่อนหย่อนใจ และจับจ่าย
ซื ้อของมากครึ่งหนึง่ นอกจากนี ้ความสนใจในการมาท่องเที่ยวตามลักษณะเด่นของตลาดน ้าอัมพวา เกือบครึ่งหนึง่ มา
เพื่อเที่ยวชมบรรยากาศบ้ านเรื อนริ มตลาดน ้า รองลงมาเพื่อชมรู ปแบบวิถีชีวิต วัฒนธรรมเก่าแก่ และการค้ าขาย
สินค้ าทางเรื อ ตามลาดับ จากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ในช่วงปี 2551 มีผลต่อการใช้ จ่ายและการมาท่องเที่ยวใน
ตลาดน ้ามีจานวนมากกว่าครึ่ งหนึ่ง ทังนี
้ ้พ่อค้ าแม่ค้าในตลาดน ้าจะต้ องปรับตัวเพื่อการจาหน่ายสินค้ า ให้ เกิดความ
คุ้มค่ากับเงินมากขึ ้น ส่วนใหญ่นกั ท่องเที่ยวยังคาดว่าจะใช้ จ่ายไม่เกิน 500 บาท/ครัง้ มีจานวนร้ อยละ 41.5 และอีก
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ส่วนหนึ่งจะใช้ จ่าย 501 - 1,000 บาท/ครัง้ โดยมีจานวนร้ อยละ 37.5 ส่วนปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสินใจซื ้อสินค้ าอุปโภคบริ โภคในตลาดน ้าอัมพวา นักท่องเที่ยวให้ ความสาคัญกับเรื่ องมาตรฐานสินค้ ามากที่สดุ
รองลงมาเป็ นเรื่ องรู ปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ราคา และการจัดหน้ าร้ าน ทังนี
้ ้พ่อค้ าแม่ค้าควรคานึงถึงสิ่งเหล่านี ้เพื่อ
การตอบสนองความพอใจของนักท่องเที่ยวและเป็ นการเพิ่มรายได้ ที่ดีแก่ชุมชนในตลาดน ้าอัมพวา ส่วนการจาแนก
ค่าใช้ จ่ายในการมาเที่ยวตลาดน ้าอัมพวา พบว่ามีค่าใช้ จ่ายด้ านอาหารมากที่สดุ โดยตลาดน ้าอัมพวาเป็ นตลาดนัด
ทางน ้าที่มีอาหารจากฝี มือชาวบ้ านมาเทียบเรื อจาหน่าย และเป็ นตลาดนัดยามเย็นจึงเป็ นช่วงเวลาอาหารมื ้อเย็น
นอกจากนี ้นักท่องเที่ยวพึงพอใจสิ่งอานวยความสะดวก ได้ แก่ จานวนห้ องน ้า จานวนที่นงั่ พักผ่อน จานวนถังขยะ
สถานที่จอดรถ ป้ายบอกทางในตลาดน ้า ความพึงพอใจในระดับปานกลาง จึงควรมีการปรับปรุ งเพื่อให้ เหมาะสมกับ
สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในตลาดน ้าโดยเฉพาะจานวนห้ องน ้าควรมีเพิ่มขึ ้น ส่วนสภาพแวดล้ อมในตลาดน ้า
ได้ แก่ บรรยากาศของตลาดน ้าอัมพวา สิ่งแวดล้ อมบริ เวณตลาดน ้า และความสะอาดบริ เวณตลาดน ้า มีความพึง
พอใจในระดับมาก จึงควรให้ ความสาคัญกับการรักษาและอนุรักษ์ บ้านเรื อนริ มตลาดน ้าอัมพวา ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของ
บริ เวณตลาดน ้าและสอดคล้ องกับความพึงพอใจในบรรยากาศของตลาดน ้า ทังนี
้ ้ชุมชนควรมีสว่ นร่ วมกันรักษาและ
ช่วยกันอนุรักษ์ ให้ คงสภาพเดิมไว้ เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจที่ดีของชุมชนต่อไป

คาขอบคุณ
ขอขอบคุณทีมงานนักศึกษาภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม มีสว่ นช่วยในการเก็บภาคสนาม และ
ชาวบ้ านอัมพวา ทาให้ งานวิจยั นี ้สาเร็ จลงด้ วยดี รวมถึงบุคคลในครอบครัวทีช่ ่วยสนับสนุนและผลักดันการทางาน
วิจยั ทีต่ อ่ เนื่องและผู้อ้างอิงในการค้ นคว้ าที่ทาให้ งานวิจยั นี ้สมบูรณ์

เอกสารอ้ างอิง
สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว.(2550). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 10( พ.ศ
2550-2554 ). [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.tourism.go.th/index.php.

7

