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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม   มีวัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยว
ตลาดน  าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามจ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากร
นักท่องเที่ยว จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบ
ใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test และแบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะ
น าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักท่องเที่ยว ที่มีภูมิล าเนา ระดับการศึกษา และสถานภาพ ที่แตกต่างกันท าให้
เลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไม่แตกต่างกัน  นักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ที่ต่างกันท าให้เลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แตกต่างกัน 
 
ค้าส้าคัญ : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
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ABSTRACT 
             Research subject Factors affecting the decision to select Amphawa floating market 
Samut Songkhram Province Has the objectives (1) To study the decision to choose to travel to Amphawa 
floating market ( 2)  To study the decision to choose to travel to Amphawa floating market Samut 
Songkhram Province Classified by population factors. 
 The sample group used in the research is 400 tourists population by using questionnaires as a 
tool for data collection. And the statistics used in the analysis Descriptive statistics include frequency, 
percentage, mean, and standard deviation.  The hypotheses were tested for comparison using t- test 
and One-way ANOVA.  If the differences were found, they would be compared in pairs.  Using LSD 
method. 
             The hypothesis test found that tourist Domiciled Different educational levels and status 
make the Amphawa floating market popular.  Samut Songkhram Province No different Tourists with 
gender, age, occupation and average monthly income Which makes the Amphawa floating market 
different. Samut Songkhram province is different. 
 
บทน้า 
 การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งกระท าเพื่อผ่านคลายความตึงเครียดจากกิจกรรมประจ า 
โดยปกติกการท่องเที่ยวจะหมายถึงการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยไม่ค านึงว่าระยะทางนั นจะใกล้หรือไกล
และการเดินทางนั นจะมีการค้างแรมหรือไม่ก็ได้ ทั งนี รูปแบบของการท่องเที่ยวมีด้วยกันอยู่หลายรูปแบบ ทั งเพื่อการ
พักผ่อน นันทนาการ การศึกษาหาความรู้ ทั งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยเชิง
ธรณีวิทยาหรือศิลาสัญจร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ซึ่งประเทศไทยนั นเป็นประเทศที่มีทรัพยากรที่มีความอุดม
สมบูรณ์ทั งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี ท าให้อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย นั นได้รับ
ความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั งในและต่างประเทศ 
 ในอดีตอัมพวาถือว่าเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน  าที่ส าคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม มีตลาดน  า ขนาด
ใหญ่และชุมชนริมน  าที่เป็นศูนย์กลางด้านพาณิชยกรรม แต่ผลกระทบของการพัฒนาการคมนาคมทางบก ท าให้ความ
เป็นศูนย์กลางด้านพาณิชยกรรมของอัมพวาต้องสูญเสียไป ตลาดน  าค่อยๆ ลดความส าคัญและสูญหายไปในที่สุด ทิ งไว้
แต่ร่องรอยของความเจริญในอดีตซึ่งยังคงปรากฏให้เห็นชัดเจนในทุกวันนี ทางเทศบาลต าบลอัมพวาโดยความร่วมมือ 
ร่วมใจของประชาชนในท้องถิ่น ได้ฟื้นฟูตลาดน  าอัมพวาขึ นมาอีกครั งเพื่ออนุรักษ์ความเป็นอยู่ของชุมชนริมน  า ซึ่งใน
ปัจจุบันจะหาดูได้ยาก ให้สืบทอดตลอดไป โดยใช้ ชื่อว่า "ตลาดน  าอัมพวายามเย็น"             
 ดังนั นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ทั งนี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนตลอดจนการก าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ทั งด้านการคมนาคม ด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้านการบริการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว ด้านสิ่งดึงดูดใจ
ในการท่องเที่ยว ด้านร้านขายของที่ระลึกและสินค้าพื นเมือง ด้านความปลอดภัย และด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้
ตลาดน  าอัมพวาแห่งนี เป็นแหล่งท่องเที่ยวตลาดน  าไทยที่มีศักยภาพและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศไทยได้
อย่างยั่งยืน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
  2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ าแนกตามปัจจัยด้าน
ประชากร 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 

การศึกษาเก่ียวกับปัจจัยการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ผู้วิจัยได้ก าหนด 
ขอบเขตการศึกษาดังนี   

1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั งนี ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงก าหนดค่า ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้คือ 5% โดยใช้กลุ่ม ตัวอย่างส าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) โดยขนาดของกลุ่ม
ประชากร คือ ประชาชนทั่วไปที่เป็นนักท่องที่ยว กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ 400 ตัวอย่าง 

2.  ขอบเขตต้านตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั งนี  มีดังต่อไปนี   
- ตัวแปรด้านปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ภูมิล าเนา ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
- ตัวแปรด้านการตัดสินใจ 7 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านการคมนาคม ด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้านการบริการ

แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว ด้านสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว ด้านร้านขายของที่ระลึกและสินค้าพื นเมือง ด้านความ
ปลอดภัย และด้านการประชาสัมพันธ์ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ทราบถึงปัจจัยการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
 2.  เป็นข้อมูลพื นฐานแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวตลาดน  า ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวาง
นโยบาย ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ น   เพื่อสามารถตอบสนองให้เป็นไปตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยว 
 3.  สามารถน าผลการวิจัยไปปรบัปรุงและพัฒนาการบริการของผู้ประกอบการในตลาดน  าอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ให้สอดคล้องนักท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุด 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง     ผู้วิจัยในการศึกษาเรื่องปัจจัยในการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยว
ตลาดน  าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ท าการค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ต่าง ๆ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องต่าง ๆ 
ตามล าดับดังต่อไปนี  
1. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ให้ค าจ ากัดความขององค์ประกอบในการท่องเที่ยวไว้ดังนี  (การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย 2546 : 7) องค์ประกอบในการท่องเที่ยว หรือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน  

1. แหล่งท่องเที่ยว  คือ   แหล่งท่องเที่ยวเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ จัดเป็นอุปทานการท่องเที่ยว (Tourism Supply) 
ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แบ่งแหล่งท่องเที่ยวออกเป็น 3 ประเภท คือ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่ง
ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์โบราณคดี และ แหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม ส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความบันเทิงนั น
จัดเป็นส่วนหนึ่งในสถานบริการนักท่องเที่ยว 
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2. บริการท่องเที่ยว คือ บริการที่รองรับการท่องเที่ยวเป็นอุปทานประเภทหนึ่ง ซึ่งมักไม่ได้เป็นจุดหมายปลายทาง
หลักทางนักท่องเที่ยว แต่เป็นบริการที่รองรับให้เกิดความสะดวกสบายและความบันเทิงแก่นักท่ องเที่ยว ซึ่งในบาง
โอกาสอาจเป็นตัวดึงดูดใจได้เช่นกัน บริการนักท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก่ ที่พัก อาหาร แหล่งจ าหน่ายสินค้า แหล่ง
บันเทิง แหล่งกิจกรรมและบริการอ่ืนๆ ทั งนี รวมถึงโครงสร้างพื นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่จะเป็นอ่ืนๆ ด้วย 

3. ตลาดการท่องเที่ยว คือ การตลาดการท่องเที่ยว (Tourism Market or Tourist) การที่จะมีนักท่องเที่ยวเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวนั น จะต้องมีการตลาดการท่องเที่ยวในการชักน า ให้เข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งตลาดการท่องเที่ยว 
หมายถึง ความพยายามที่จะท าให้นักท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมายเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ของตน และใช้สิ่งอ านวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความหวัง 

  สันติชัย ค าสมาน (2545 : 51) กล่าวถึงทฤษฎีความคาดหวังว่า เป็นทฤษฎีที่ช่วยในการตัดสินใจของบุคคลแต่
ละคนว่าจะเลือกกระท าหรือไม่กระท าในสิ่งที่คาดหวังไว้ โดยมีข้อพิจารณาเก่ียวเนื่องกับความคาดหวัง 2 ประการ คือ 
 1. พิจารณาว่าเป้าหมายที่จะไปสู่สิ่งที่มีคุณค่ามากน้อยเพียงใด (Valence) 
 2. พิจารณาว่าสิ่งที่กระท าสามารถคาดหวังให้ไปถึงจุดหมายได้เพียงใด (Expectancy) 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 วิโรจน์ สารรัตนะ (2543 : 101-104) กล่าวว่า ส าหรับแนวคิดเก่ียวกับเจตคตินั นควรมีองค์ประกอบด้วย 
  1. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component) เป็นลักษณะทางความรู้สึกความรู้สึก หรืออารมณ์
ของบุคคล องค์ประกอบทางความรู้สึกนี  มี 2 ลักษณะ คือ ความรู้สึกทางบวก (Positive) ได้แก่ ชอบ พอใจ เห็นใจ 
และความรู้สึกทางลบ (Negative) ได้แก่ ไม่ชอบ ไม่พอใจ กลัว รังเกียจ 
  2.  องค์ประกอบด้านความคิด (Cognitive Component) เป็นเรื่องของการใช้เหตุผลเป็นที่สมองของบุคคล
รับรู้และวินิจฉัยวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับมาเกิดเป็นความรู้ความคิดเกี่ยวกับวัตถุ บุคคล หรือ สภาพการณ์ขึ น 
องค์ประกอบทางความคิดเกี่ยวข้องกับการพิจารณาที่มาของเจตคติในการ ประเมินสิ่งใด   สิ่งหนึ่งออกมาว่าถูก หรือ 
ผิด ดีหรือ ไม่ดี  
 3.  องค์ประกอบด้านพฤติกรรม(Behavioral Component) เป็นแนวโน้ม หรือเป็นความพร้อมที่จะกระท า 
(Action Tendency) เมื่อมีสิ่งเร้า (Stimulant) มากระตุ้นทั งนี จะมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับส่วนของความรู้สึกส่วน
ของความคิดเหตุผล และพร้อมที่จะตอบสนองต่อที่มาของเจตคติ 
4. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546 : 124) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การศึกษาพฤติกรรมการ
ตัดสินใจ และการกระท าของผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับการซื อ และการใช้สินค้านักการตลาดจ าเป็นต้องศึกษาและ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคด้วยเหตุผลหลายประการ กล่าวคือ พฤติกรรมผู้บริโภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ
และมีผลท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จถ้ากลยุทธ์ทางการตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้ และ
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดทางการตลาดที่ว่า การท าให้ลูกค้าพึงพอใจจะต้องศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภค  เพื่อ
จัดสิ่งกระตุ้น กลยุทธ์การตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค 
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
  ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2546 :70-71) กล่าวถึง หลักการและแนวทางปฏิบัติของการพัฒนาการท่องเที่ยวดังนี  
  1. มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างจริงจังก่อนแล้วจึงพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างประเทศอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไปภายหลัง เพื่อให้เหมาะสมกับระบบสาธารณูปโภคที่รองรับเป็นส าคัญ 
  2. มุ่งให้ประชาชนให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โครงการท่องเที่ยวเที่ยวต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตของคนส่วนใหญ่ในพื นที่ 
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  3. มุ่งพิจารณาอย่างรอบคอบถึงขอบเขตที่ เหมาะสมของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยค านึงถึงขีด
ความสามารถในการองรับทุกๆ ด้าน 
  4. มุ่งให้ข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างเพียบพร้อมแก่นักท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าใจและเคารพใน
สิ่งแวดล้อมพร้อมทั งช่วยยกระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้วย 
  5. มุ่งใช้วัสดุและผลผลิตในท้องถิ่นเพื่อช่วยลดดุลการค้ากับต่างประเทศได้ทางหนึ่งและเป็นการเพิ่มรายได้
ให้กับคนในท้องถิ่นนั นๆ 
  6. มุ่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นเพื่อน ารายได้เข้าท้องถิ่นให้มากที่สุดอันจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวของชุมชน
ท้องถิ่น 
  7. มุ่งจ้างงานในท้องถิ่นโดยส่งเสริมรูปแบบของงานที่น่าสนใจและได้รับผลตอบแทนสูงให้แก่ชุมชนท้องถิ่น  
  8. มุ่งพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ น อันจะช่วยยกกระดับการบริการท่องเที่ยว 
  9. มุ่งรักษาคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่รอดในระยะยาวเพื่อเป็นแหล่งรองรับการ
ท่องเที่ยวตลอดไป 
 10. มุ่งท างานร่วมกันอย่างเสมอภาคระหว่างภาคธุรกิจการท่องเที่ยวองค์กรท้องถิ่นองค์กรท้องถิ่น องค์กรด้าน
สิ่งแวดล้อมและรัฐบาล  
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  ทัชชะพงศ์ อัศวพรหมธาดา (2550) ได้ท าการศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการจัดการการท่องเที่ยว ตลาดน  าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างของผู้บริโภคโดย
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 7,001-12,000 บาท ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว มีสิ่งจูงใจทางด้านเหตุผลคือ เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจสิ่งจูงใจทางด้านอารมณ์คือ ต้องการมาเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน โดยมีโอกาสในการ
ท่องเที่ยววันเสาร์อาทิตย์มีรูปแบบในการท่องเที่ยวคือ มาเที่ยวชมธรรมชาติและมีการบอกบุคคลอื่นเฉลี่ยสูงมากและ
การกลับมาท่องเที่ยวอีกครั งเฉลี่ยสูงมาก ด้านการรับรู้ข่าวสารด้านการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวได้รับข่าวสารจากเพื่อน/
เพื่อนบ้านมากที่สุด 1-2 ครั งต่อปีจากการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพ 
และรายได้ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านมูลเหตุจูงใจในการท่องเที่ยว ด้านความถี่ในการท่องเที่ยว ด้าน
การบอกบุคคลอื่น และด้านการกลับมาท่องเที่ยวอีกครั งแตกต่างกัน 
 
วิธีการด้าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั งนี  เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพ
ที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัย
ตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั งเดียวโดยใช้เครื่องมือการ
วิจัย เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ 

ประชากรในการศึกษาวิจัยครั งนี   คือ ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึง
ก าหนดค่าระดับความเชื่อมั่นที่ 95%  และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้คือ 5% โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง ส าเร็จรูปของ ทาโร 
ยามาเน่ (Yamane) โดยขนาดของกลุ่มประชากร คือ ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป ทั งเพศชายและหญิง ซึ่งไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั นกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ 400 ตัวอย่าง  และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Snowball  
 ในการวิจัยครั งนี  ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักที่ผู้วิจัยใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อมูล โดย
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และผลการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเป็นกรอบแนวคิดที่เป็น
แนวทางในการพัฒนาแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีวิจัยเชิงส ารวจเป็นลักษณะแบบค าถาม
ปลายปิด โดยผู้วิจัยมีค าตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบ โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วนดังนี   
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 ส่วนที่ 1  ปัจจัยด้านประชากรที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องตอบค าถาม  7 ข้อ คือ ด้านเพศ ด้านอายุ ด้าน
ภูมิล าเนา ด้านระดับการศึกษา ด้านสถานภาพ ด้านอาชีพ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
 ส่วนที่ 2  ปัจจัยการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยว ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับด้านการคมนาคม ด้านร้านอาหารและ
เครื่องดื่ม ด้านการบริการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว ด้านสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว ด้านร้านขายของที่ระลึกและสินคา้
พื นเมือง ด้านความปลอดภัย ด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีจ านวนข้อค าถามทั งหมด 32 ข้อ ซึ่งเป็นค าถามการให้ระดับ 
ความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating Scale)  
 ส่วนที 3  เป็นข้อค าถามปลายเปิดที่ถามเกี่ยวกับการตัดสินใจมาท่องเที่ยวตลาดน  า อัมพวา จังหวัด
สมุทรสงครามเพราะอะไร จ านวน 1 ข้อ 
 
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้เก็บข้อมูลมาแล้วนั น ผู้วิจัยได้ด าเนิน การน าข้อมูลที่ได้มา
ประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ดังรายละเอียดดังต่อไปนี  
 1. สถิติเชิงพรรณนา ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี  
 1.1 ค่าร้อยละและค่าความถี่กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม    ได้แก่ ลักษณะของประชากรกลุ่ม
นักท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านภูมิล าเนา ด้านระดับการศึกษา ด้านสถานภาพ  ด้านอาชีพ และ
ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 1.2 ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบียงเบนมาตรฐานกับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิง ปริมาณได้แก่ ปัจจัยในการ
ตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามของกลุ่มประชากรนักท่องเที่ยว 
  2. สถิติอนุมานใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี   
 2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม ของ
นักท่องเที่ยว จ าแนกตาม ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านภูมิล าเนา ด้านระดับการศึกษา ด้านสถานภาพ ด้านอาชีพ ด้าน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติความแปรปรวนทางเดียว ( One – way ANOVA ) หากพบ
ความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD     
 2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ของกลุ่ม
ประชากรนักท่องเที่ยว จ าแนกเพศ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติ t-test   
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง ปัจจัยการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี  
 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม 
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงตามล าดับ ได้แก่ ด้านการคมนาคม ด้าน
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้านการบริการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว ด้านสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว ด้านร้านขายของที่
ระลึกและสินค้าพื นเมือง ด้านความปลอดภัย ด้านการประชาสัมพันธ์    
  1.1 นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิด
เป็นร้อยละ 56.00 มีช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.80 มีภูมิล าเนา กรุงเทพฯและปริมณฑล คิดเป็น 21.00 มี
ระดับการศึกษาอยู่ที่ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.80 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 53.50 มีอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 49.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 
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  1.2 นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามปัจจัยการตัดสินใจเลือก
ท่องเที่ยว ด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม มากที่สุด และ ด้านสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว อยู่ในอันดับรองลงมาและดา้น
ความปลอดภัยน้อยที่สุด โดยแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี  
  ด้านการคมนาคม การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่เลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความคิดเห็นในระดับมากทุก
ข้อ โดยให้ความคิดเห็นในเรื่องความสะดวกในการเดินทางให้ความคิดเห็นมาก ให้ความคิดเห็นในเรื่องความความ
ชัดเจนของป้ายบอกทางภายในตลาดน  าอยู่ในอันดับรองลงมา และให้ความคิดเห็นเร่ืองสภาพของถนนก่อนถึงตลาดน  า
ทั งขาเข้าและขาออกน้อยที่สุด 
  ด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่เลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า เรื่องความเพียงพอของร้าน
จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้ความคิดเห็นมากที่สุด ให้ความคิดเห็นในเรื่องความหลากหลายของอาหารและ
เครื่องดื่มอยู่ในอันดับรองลงมา ให้ความคิดเห็นเร่ืองการให้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่มในราคาเหมาะสมน้อยที่สุด 
  ด้านการบริการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว  การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่เลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า เรื่องความมีมนุษย์
สัมพันธ์ ความสุภาพและความมีมารยาทของเจ้าหน้าที่ให้ความคิดเห็นมาก ให้ความคิดเห็นในเรื่องความเพียงพอของ
เจ้าหน้าที่ในด้านการให้บริการอยู่ในอันดับรองลงมา และให้ความคิดเห็นเรื่องการให้ค าแนะน าข้อมูลพื นฐานแหล่ง
ท่องเที่ยวของเจ้าหน้าที่น้อยที่สุด 
  ด้านสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว  การตัดสินใจของนักท่องเที่ ยวที่เลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า เรื่องสภาพของ
การท่องเที่ยวที่เป็นตลาดน  าให้ความคิดเห็นมาก ให้ความคิดเห็นในเรื่องเป็นแหล่งท่อเที่ยวที่เป็นธรรมชาติอยู่ใน
อันดับรองลงมา และให้ความคิดเห็นเรื่องสินค้าที่จ าหน่ายมีราคาถูกและเหมาะสมน้อยที่สุด  
  ด้านร้านขายของที่ระลึกและสินค้าพื นเมือง      การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่เลือกท่องเที่ยวตลาดน  า
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า  เรื่ องมีการ
จัดสรรโซนการขายแยกประเภทชัดเจนให้ความคิดเห็นมาก ให้ความคิดเห็นในเรื่องมีความสะอาดของร้านค้าอยู่ใน
อันดับรองลงมา และให้ความคิดเห็นเร่ืองราคาสินค้าที่เหมาะสมน้อยที่สุด 
  ด้านความปลอดภัย  การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่เลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า  เรื่องความปลอดภัยของสถานที่จอดรถให้
ความคิดเห็นมาก ให้ความคิดเห็นในเรื่องมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยเมื่อท่องเที่ยวทางน  าอยู่ในอันดับรองลงมา 
และให้ความคิดเห็นเร่ืองการดูแลรักษาความปลอดภัยของต ารวจท่องเที่ยวน้อยที่สุด 
  ด้านการประชาสัมพันธ์  การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่เลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า  เรื่องมีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง 
ๆ เช่น วิทยุ / ใบปลิง / และอ่ืน ๆให้ความคิดเห็นมาก ให้ความคิดเห็นในเรื่องมีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
ให้กับนักท่องเที่ยวอยู่ในอันดับรองลงมา และให้ความคิดเห็นเรื่องมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ไว้ในบริเวณที่ท่องเที่ยว
สามารถมองเห็นได้ง่ายน้อยที่สุด 
  2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม จ าแนกตาม
เพศ อายุ ภูมิล าเนา ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สามารถสรุปการวิจัยได้ดังนี  

2.1  ลักษณะกลุ่มประชากรนักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้การตัดสินใจ
เลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามตา่งกัน 

2.2  ลักษณะกลุ่มประชากรนักท่องเที่ยวที่มีภูมิล าเนา ระดบัการศึกษา สภานภาพต่างกนั ท าให้ 
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การตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไม่ตา่งกัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

   ผลการวิจัยปัจจัยการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ของกลุ่มประชากร
นักท่องเที่ยวสามารถสรุปตามวตัถุประสงค์ได้ดังนี    

   1. ผลการศึกษาการตัดสนิใจเลอืกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ของกลุ่มประชากร
นักท่องเที่ยว โดยภาพรวม อยูใ่นระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณเป็นรายด้านแล้ว พบวา่ นักท่องเที่ยวให้ความ
คิดเห็น ด้านการคมนาคม ดา้นร้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้านการบริการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว ด้านสิ่งดงึดูดใจใน
การท่องเที่ยว ด้านร้านขายของที่ระลึกและสนิค้าพื นเมือง ด้านความปลอดภัย ด้านการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก 

 1.1 ด้านการคมนาคม อยู่ในระดับมาก ผู้วจิัยมีความเห็นว่านักท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ให้ความคิดเห็นกับความสะดวกในการเดินทาง ความชัดเจนของปา้ยบอกทางภายในตลาดน  า ความ
ชัดเจนของป้ายบอกทางบนถนนตลอดการเดินทาง และสภาพของถนนก่อนถึงตลาดน  าทั งขาเข้าและเขาออกซึ่ง
สอดคคล้องกับงานวิจัยของ กรรวี กรรณเงิน (2552) ได้ศึกษา ความคาดหวังและพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี การศึกษาพบว่า ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดนิทางมา
ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อพิจารณารายด้านได้แก่ 1.ด้านการประชาสัมพนัธ์ 2.ด้านการบริการต่าง ๆ ของ
เจ้าหน้าที่ 3.ด้านระยะทาง 4.ดา้นที่พัก 5.ด้านความปลอดภัย 6.ด้านร้านจ าหนา่ยอาหาร 7.ด้านสถานที่จ าหน่ายของที่
ระลึก ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยรวม อยู่ในระดับมาก  

 1.2  ด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความเห็นว่านักท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม ให้ความคิดเห็นกับความเพียงพอของร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ความสะอาดของร้าน
จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ความหลากหลายของอาหารและเครื่องดื่ม การให้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่มใน
ราคาที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ ยุทธนา ธรรมเจริญ และคณะ (2546 : 249) กล่าวว่าพฤติกรรมผู้บริโภค 
หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภคท าการค้นหา การซื อ การใช้ ประเมินผลการใชส้อยผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซึ่งคาด
ว่าจะตอบสนองความต้องการของเขาหรือ การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระท าของบุคคลที่เกี่ยวกับการ
ซื อและการใช้สินคา้ นักการตลาดจ าเป็นต้องศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อวางแผนจัดส่งสิ่งกระตุ้นหรือกลยุทธ์ทาง
การตลาดได้อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค และท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจให้จงได้ 

 1.3  ด้านด้านการบริการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว อยู่ในระดบัมาก ผู้วิจัยมีความเห็นว่า นกัท่องเที่ยว
ตลาดน  าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ให้ความคิดเห็นกับความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ในดา้นการให้บริการ การให้
ค าแนะน าขอ้มูลพื นฐานแหล่งทอ่งเที่ยวของเจ้าหน้าที่ ความมมีนุษย์สัมพนัธ์ ความสุภาพ และความมีมารยาทของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ ปุณยวีร์ ศรีรัตน์ (2550) ได้ศึกษา ความคาดหวังและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อกิจกรรมท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กรณีศึกษาเส้นทาง
ท่องเที่ยวแบบเชา้ไป-เย็นกลบั จากการศึกษาพบวา่ นักท่องเทีย่วชาวไทย งานวิจัยนี จะเปน็ประโยชน์ในการพฒันาและ
ปรับปรุงการให้บริการน าเที่ยวของการรถไฟแห่งประเทศไทยให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและเปน็ข้อมูล
ให้กับหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องกับการบริการน าเที่ยวและข้อเสนอแนะให้มีการส ารวจความคาดหวัง และพึง
พอใจของพนักงานผู้ให้บริการในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการซึ่งมีผลต่อประสทิธิภาพและคุณภาพในการบริการ และ
การศึกษาแนวทางพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการทั งดา้นบคุลากร อุปกรณ์การให้บริการ และบริการ และบริการ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  1.4  ด้านด้านสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก  ผู้วิจัยมีความเห็นว่านักท่องเที่ยวตลาดน  า

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ให้ความคิดเห็นกับ สภาพของการท่องเที่ยวที่เป็นตลาดน  า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
เดินทางสะดวกใกล้ที่พักอาศัยมีความสวยงามของทัศนียภาพภายในของตลาดน  า มีสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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และวิถีชาวบ้านจากชุมชนจ านวนมาก มีสินค้าที่จ าหน่ายมีราคาถูกและเหมาะสม มีกิ จกรรมหลากหลายไว้รองรับ
นักท่องเที่ยว มีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงวิถีชีวิตดั่งเดิมของคนไทยริ่มน  า
สมัยก่อนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์ (2546) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวไทยในจังหวัดราชบุรีพบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวด้านแหล่ง
ท่องเที่ยวและด้านสินค้าประจ าจังหวัดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวและพบว่าด้านส่วนผสมการตลาดนั น
นักท่องเที่ยวให้ความสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ คือ ชื่อเสียงและความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของ
สินค้าทางการท่องเที่ยว 
  1.5  ด้านร้านขายของที่ระลึกและสนิค้าพื นเมือง อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความเห็นว่า นักท่องเที่ยวตลาด
น  าอัมพวา จงัหวัดสมุทรสงคราม ให้ความคิดเห็นกับการจัดสรรโซนการขายแยกประเภทชัดเจน มีความสะอาดของ
ร้านค้า มีราคาสินค้าที่เหมาะสม มีคุณภาพของสินคา้ ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรวี กรรณเงิน (2552) ได้ศึกษา 
ความคาดหวังและพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวดักาญจนบุรี การศึกษา
พบว่า ความคาดหวังของนักท่อง เที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อพิจารณารายด้านได้แก ่
1.ด้านการประชาสัมพันธ์ 2.ด้านการบริการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ 3.ด้านระยะทาง 4.ด้านที่พกั 5.ด้านความปลอดภยั 
6.ด้านร้านจ าหนา่ยอาหาร 7.ด้านสถานที่จ าหนา่ยของที่ระลึก ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก 

   1.6  ด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับมาก    ผู้วิจัยมีความเห็นว่า  นักท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ให้ความคิดเห็นกับสถานที่จอดรถ มีระบบการรักษาความปลอดภัย เชน่ การแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน ตู้ยาม มี
การดูแลรักษาความปลอดภัยของต ารวจท่องเที่ยว มีสภาพของทางเดินเท้า บันได มีความมั่นคงแข็งแรงไม่ลืน่ มี
อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยเมื่อท่องเที่ยวทางน  า มีความเหมาะสมของเสียงเรือที่ใช้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรวี กรรณเงิน (2552) ได้ศึกษา ความคาดหวังและพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี การศึกษาพบว่า ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
มาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบรุี เมื่อพิจารณารายด้านได้แก่ 1.ด้านการประชาสัมพันธ์ 2.ด้านการบริการต่าง ๆ ของ
เจ้าหน้าที่ 3.ด้านระยะทาง 4.ดา้นที่พัก 5.ด้านความปลอดภัย 6.ด้านร้านจ าหนา่ยอาหาร 7.ด้านสถานที่จ าหน่ายของที่
ระลึก ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยรวม อยู่ในระดับมาก 
 1.7  ด้านการประชาสัมพนัธ์ อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความเห็นว่า นักท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ให้ความคิดเห็นกับการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ทางสื่อตา่ง ๆ เช่น วทิยุ / ใบปลิว และอ่ืน ๆ มีเอกสาร
เผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว มีการตดิป้ายประชาสัมพนัธ์ไว้ในบริเวณที่นักท่องเที่ยวสามารถ
มองเห็นได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ สิญาทิพย์ เพี ยนภกัตร์(2554) ได้ท าการศึกษาถึงเครือข่ายการสื่อสารกับ
การพัฒนาชุมชนกรณีศึกษาตลาดน  าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่าการพฒันาตลาดน  าอัมพวาจะ
ประสบความส าเร็จได้นั นการร่วมมือของสมาชิกทุกกลุ่มในเครือข่ายเป็นเพียงจุดเร่ิมเท่านั นแต่อกีปัจจัยหนึ่งทีส่ าคัญ 
คือ การได้รับการสนบัสนนุจากนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในชุมชน ซึ่งการประชาสัมพันธ์จะเป็นหัวใจหลักที่จะท าให้นัก 
ทอ่งเที่ยวได้รู้จักตลาดน  าอัมพวาและมีความสนใจที่จะมาท่องเที่ยวจากการวิจัยพบว่านอกจากชุมชนจะประชาสัมพนัธ์
โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อมวลชนแล้ว สื่อบุคคลก็มีบทบาทส าคญั เช่นกันนอกจากนี พบว่าปัจจยัหนึ่งที่ท าให้การพัฒนา
ตลาดน  าอัมพวาประสบความส าเร็จเนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ออกสื่อมวลชนอย่างหลากหลาย และต่อเนื่องโดย
แกนน าเชิญรายการโทรทศนั์มาถ่ายท ารายการเพื่อแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของตลาดน  าอัมพวา ท าให้สมาชิกทุกกลุ่มใน
เครือข่ายเป็นนักประชาสัมพนัธซ์ึ่งเป็นกลไลหลัก ที่จะท าให้คนรู้จักและมาท่องเที่ยวที่ตลาดน  าอัมพวาเพิ่มมากขึน จะ
เห็นได้ว่าท าประชาสัมพันธ์อยา่งสม่ าเสมอและต่อเนื่องมาโดยตลอดน  าช่วยสร้างการรับรู้ให้กับนัก  ท่องเที่ยวส่งผลให้
นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมามากขึ น น าไปสู่ความเจริญเติบโตของตลาดน  าอัมพวาต่อไปในอนาคต 
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2. ผลศึกษาการตัดสนิใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามจ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร 
ได้แก่ เพศ อายุ ภูมิล าเนา ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สามารถสรุปได้ดังนี  

 2.1 นักท่องเที่ยว ที่มีเพศต่างกันท าให้การตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยรวมไม่ตา่งกัน เมื่อพิจารณารายด้านการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการ
คมนาคมด้านการบริการแนะน าสถานทีท่่องเที่ยว ด้านสิง่ดึงดดูใจในการท่องเที่ยว ด้านร้านขายของที่ระลึกและสนิค้า
พื นเมือง ด้านความปลอดภัย ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ไม่ต่างกนั ส่วน ดา้นร้านอาหารและเครื่องดื่ม มีความแตกต่างกนั 
ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉตัรชัย อินทสังข์, ดุษฎีเทียมเทศ บุญมาสงูทรง (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยถึงการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานนครราชสีมา เพื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกับระดบัการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
ผลการวิจัยสรปุได้ดงันี  ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของนักท่องเที่ยว พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ อาชีพ และรายได้
ครอบครัวของนักท่องเที่ยวที่ต่างกัน มีระดับ การรับรู้ที่แตกต่างกันส่วนดา้นเพศ และการศึกษาที่ต่างกัน มีระดับการรับรู้
ที่ไม่แตกต่างกนั  

2.2 นักท่องเที่ยว ที่มีอายุต่างกนัท าให้การตัดสนิใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม    
โดยรวมต่างกนั  เมื่อพิจารณารายด้านการตัดสนิใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา     จังหวัดสมุทรสงคราม ดา้นการ
คมนาคมด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้านการบริการแนะน าสถานทีท่่องเที่ยว ด้านความปลอดภัย ดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ ไม่แต่ตา่งกัน ส่วน ด้านสิ่งดงึดูดใจในการท่องเทีย่ว ด้านรา้นขายของที่ระลึกและสินคา้พื นเมือง มีความ
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกรรวี กันเงิน (2552) ได้ศึกษา ความคาดหวงัและความพงึพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวดักาญจนบุรี พบการศึกษาพบว่าความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบรุี ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อจ าแนกตามสถานที่พัก และการพักค้างแรม ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อจ าแนกตามเพศ
อายุ การศึกษา รายได ้ ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง จ านวนครั งในการเดินทาง ลักษณะการท่องเที่ยว รูปแบบในการ
ท่องเที่ยว การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จ านวนคนืในการพักและภูมิล าเนา พบว่า มีความแตกต่างกนั  

2.3 นักท่องเที่ยวที่มี ภูมิล าเนาต่างกนัท าให้การตัดสนิใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยรวมตา่งกัน เมื่อพิจารณารายดา้นการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ด้านการคมนาคม ดา้นร้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้านการบริการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว ด้านสิ่งดึงดูดใจในการ
ท่องเที่ยว ด้านร้านขายของที่ระลึกและสนิค้าพื นเมือง ด้านความปลอดภัยดา้นการประชาสัมพันธ์ ไม่แต่ต่างกนั ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวจิยัของกรรวี กันเงิน(2552) ได้ศึกษา ความคาดหวังและความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่ มี
ต่อการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี การศึกษาพบว่าเพศอายุ การศึกษา รายได้ ค่าใช้จา่ยในการ
เดินทางจ านวนครั งในการเดินทาง ลักษณะการท่องเที่ยวรูปแบบในการท่องเที่ยว การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จ านวนคืนใน
การพักและภูมิล าเนา พบว่า มีความแตกต่างกัน 

2.4 นักท่องเที่ยว ที่มีระดับการศึกษา ต่างกนัท าให้การตัดสนิใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยรวมตา่งกัน เมื่อพิจารณารายดา้นการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ด้านการคมนาคม ดา้นร้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้านการบริการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว ด้านสิ่งดึงดูดใจในการ
ท่องเที่ยว ด้านรา้นขายของที่ระลึกและสนิค้าพื นเมือง ด้านความปลอดภัย ดา้นการประชาสมัพันธ์ ไม่แต่ตา่งกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนา กันภัยและคณะ (2551 : บทคัดย่อ)      ศึกษาถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกรณีศึกษา
ตลาดน  าอัมพวาผลการวิจยัพบวา่ข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนั นส่วนใหญ่เลือกที่จะมาท่องเทีย่วที่ตลาดน  าอัมพวา 
พบว่า เพศ อาย ุสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดบัรายได้ และภูมิล าเนา ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื อ
สินค้าและใชบ้ริการไม่แตกต่างกันผลการทดสอบสมมติฐานด้านส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ดา้น
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ราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื อสินค้าและการใช้
บริการของนักท่องเที่ยวตลาดน  าาอัมพวา  

2.5 นักท่องเที่ยว    ที่มีสถานภาพ   ต่างกันท าให้การตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  าตลาดน  าอัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยรวมต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านการตัดสนิใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ดา้นการคมนาคมด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้านการบริการแนะน าสถานทีท่่องเที่ยว ด้านสิ่งดึงดูด
ใจในการท่องเที่ยว ด้านรา้นขายของที่ระลึกและสินคา้พื นเมือง ด้านความปลอดภัยด้านการประชาสัมพนัธ์ ไม่แต่
ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของกาญจนากันภัยและคณะ (2552 : บทคัดย่อ) ศึกษาถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
กรณีศึกษาตลาดน  าอัมพวาผลการวิจัยพบวา่ข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนั นส่วนใหญ่เลือกที่จะมาท่องเที่ยวที่ตลาด
น  าอัมพวา เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดบัรายได้และภูมิล าเนา ที่แตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการเลือก
ซื อสินค้าและใช้บริการไม่แตกตา่งกันผลการทดสอบสมมติฐานด้านสว่นประสมทางการตลาดพบว่า ด้านผลติภัณฑ์ดา้น
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื อสินค้าและการใช้
บริการของนักท่องเที่ยวตลาดน  าาอัมพวา 

2.6  นักท่องเที่ยว ที่มีอาชีพ ต่างกันท าให้การตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  าตลาดน  าอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยรวมตา่งกัน เมื่อพิจารณารายดา้นการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ด้านการคมนาคม ดา้นร้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้านการบริการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว ด้านสิ่งดึงดูดใจในการ
ท่องเที่ยว ด้านร้านขายของที่ระลึกและสนิค้าพื นเมือง ด้านความปลอดภัยไม่แต่ตา่งกัน ส่วน ด้านการประชาสัมพนัธ์ มี
ความแตกต่างกัน ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยของทัชชะพงศ์ อัศวพรหมธาดา (2550) ได้ท าการศกึษาความคาดหวังและ
การรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยว ตลาดน  าอัมพวาจังหวัดสมทุรสงคราม ผลการศึกษา
พบว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านมูลเหตุจูงใจในการท่องเที่ยว ด้าน
ความถี่ในการท่องเที่ยว ด้านการบอกบุคคลอื่น และดา้นการกลบัมาท่องเที่ยวอีกครั งแตกต่างกนั  

2.7  นักท่องเที่ยว ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันท าให้การตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยรวมต่างกัน  เมื่อพิจารณารายด้านการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้านการบริการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว ด้านสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว 
ด้านร้านขายของที่ระลึกและสินค้าพื นเมือง ด้านความปลอดภัย ไม่ต่างกันส่วน ด้านการคมนาคม ด้านการ
ประชาสัมพันธ์  มีความแตกต่างกัน   ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกรรวี กันเงิน (2552) ได้ศึกษา ความคาดหวังและ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี พบการศึกษาพบว่า
เพศอายุ การศึกษา รายได้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจ านวนครั งในการเดินทางลักษณะการท่องเที่ยว รูปแบบในการ
ท่องเที่ยว การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจ านวนคืนในการพักและภูมิล าเนา พบว่า มีความแตกต่างกัน  
 
ข้อเสนอแนะการน้าไปใช้ 
 จากผลการวิจัยครั งนี  มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวตลาดน  า ตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการวางนโยบาย ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ น   
เพื่อสามารถตอบสนองให้เป็นไปตามความต้องการของนักท่องเที่ยว 

 1. ด้านการคมนาคม ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าการตัดสนิใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม 
นักท่องเที่ยวให้ความคิดเห็นความสะดวกในการเดินทาง ความชัดเจนของป้ายบอกทางภายในตลาดน  า ความชดัเจนของ
ป้ายบอกทางบนถนนตลอดการเดินทาง และสภาพของถนนก่อนถึงตลาดน  าทั งขาเข้าและขาออก 
 2. ด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม นักท่องเที่ยวใหค้วามคิดเห็นความเพียงพอของร้านจ าหนา่ยอาหารและเครื่องดื่ม ความหลากหลายของ
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อาหารและเครื่องดื่ม ความสะอาด ของร้านจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม การให้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่มในราคา
ที่เหมาะสม 
 3. ด้านการบริการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว    ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการตัดสนิใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  า
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นักท่องเที่ยวให้ความคิดเห็นความมีมนุษยส์ัมพันธ ์ ความสุภาพ และความมีมารยาทของ
เจ้าหน้าที่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ในด้านการให้บริการ การให้ค าแนะน าข้อมูลพื นฐานแหล่งท่องเที่ยวของเจ้าหน้าที่ 
 4. ด้านสิ่งดงึดูดใจในการท่องเทีย่ว ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา   
จังหวัดสมุทรสงคราม นักท่องเที่ยวให้ความคิดเห็นสภาพของการท่องเที่ยวที่เป็นตลาดน  า เปน็แหล่งท่องเที่ยวที่แสดง
ถึงวิถีชีวิตดั่งเดิมของคนไทยริ่มน  าสมัยก่อน      เป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ ความสวยงามของทัศนียภาพ
ภายในของตลาดน  า เป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่เดินทางสะดวกใกลท้ี่พักอาศัย สินคา้ที่เกิดจากภูมิปัญญท้องถิ่น และวิถี
ชาวบ้านจากชุมชนจ านวนมาก กิจกรรมหลากหลายไว้รองรับนกัท่องเที่ยวสินค้าทีจ่ าหนา่ยมีราคาถูกและเหมาะสม 
 5. ด้านร้านขายของที่ระลึกและสินค้าพื นเมืองผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  า
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นักท่องเที่ยวให้ความคิดเห็นการจัดสรรโซนการขายแยกประเภทชัดเจน ความสะอาดของ
ร้านค้า คุณภาพของสินค้า ราคาสินคา้ที่เหมาะสม 
 6. ด้านความปลอดภัย ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการตัดสนิใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม นักท่องเที่ยวให้ความคิดเห็นความปลอดภัยของ สถานที่จอดรถ อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยเมื่อ
ท่องเที่ยวทางน  า ความเหมาะสมของเสียงเรือที่ใช้บริการนักท่องเที่ยว ระบบการรักษาความปลอดภัย เช่น การแจ้ง
เหตุ ฉุกเฉิน ตู้ยาม สภาพของทางเดินเท้า บนัได มีความมั่นคงแข็งแรงไม่ลื่น การดูแลรักษาความปลอดภัยของต ารวจ
ท่องเที่ยว  
 7. ด้านประชาสัมพันธ ์ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการตัดสนิใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม นักท่องเที่ยวให้ความคิดเห็นการโฆษณาและประชาสัมพันธท์างสื่อต่าง ๆ เชน่ วิทยุ / ใบปลวิ และอ่ืน ๆ 
มีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว มีการติดป้ายประชาสัมพนัธ์ไว้ในบริเวณทีน่ักท่องเที่ยว
สามารถมองเห็นได้งา่ยปลอดภัยของต ารวจท่องเที่ยว 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั งต่อไป 
 การศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีข้อเสนอแนะในการวิจัย
ครั งต่อไปดังนี  
 1. ควรท าให้ปัจจัยการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน  าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในแต่ละด้านได้แก่ ด้าน
การคมนาคม ด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้านการบริการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว ด้านสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว 
ด้านร้านขายของที่ระลึกและสินค้าพื นเมือง ด้านความปลอดภัย ด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นที่ประทับใจกับ
นักท่องเที่ยว ทางผู้ประกอบการและหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนควรหาแนวทางในการปรับปรุงองค์ประกอบ
ของการท่องเที่ยวทั ง 7 ด้าน  เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่ตลาดน  าอัมพวา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน  
 2. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและชัดเจนมากยิ่งขึ น   ควรน าสถิติตัวอ่ืนมาใช้ในการวิเคราะห์ร่วมกับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเช่นการสัมภาษณ์เชิงลึกและจัดการสัมภาษณ์ จัดการสัมภาษณ์แบบกลุ่มควบคู่กับการแจก
แบบสอบถาม  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ นกว่าเดิม 
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