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การวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยว กรณีศึกษา

ตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการ มีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยวในตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อเปรียบเทียบการ
ตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศในตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จ าแนกตามลกัษณะประชากรและพฤติกรรม เพ่ือ
เสนอแนวทางการจดัการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการ  ในเชิง
นโยบายและเชิงปฏิบติั ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนผูใ้ชบ้ริการไดม้ากขึ้น 
รวมถึงแนวทางการศึกษาวิจยัในอนาคต งานวิจยัน้ีเก็บขอ้มูลโดยแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่ม
ตวัอยา่ง 400 คน โดยการสุ่มแบบสะดวก และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโดยใชส้ถิติ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ Independent t–test และ 
One–Way ANOVA โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติอยูท่ี่ 0.05 หากพบความแตกต่างไดท้ าการ
ทดสอบหาความแตกต่างรายคู่ดว้ยการวิเคราะห์ Post Hoc แบบ LSD ผลการศึกษาพบว่า 
นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายอุยูใ่นช่วง Generation Y อายุ 24-41 ปี (พ.ศ. 2523-2540) 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี/สูงกว่ามากที่สุด อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดต้่อเดือนระหว่าง 
10,000 – 20,000 ในส่วนของพฤติกรรมพบว่าส่วนใหญ่ มีจุดประสงค์หลกัในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง เพ่ือการพกัผ่อนหยอ่นใจ และหลีกหนีความวุ่นวาย ครอบครัวและญาติ
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจท่องเที่ยว และเดินทางมาดว้ยตนเองโดยใชร้ถยนต์ส่วนตวั  และจ านวน
คร้ังที่มาท่องเที่ยวเพียง 1 คร้ัง และไดรั้บขอ้มูลในการตดัสินใจมาท่องเที่ยวผ่านช่องทางส่ือออนไลน์ 
(เฟสบุค,เวบ็ไซต,์ อินสตาแกรม, ทวิตเตอร์) ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
นกัท่องเที่ยวกรณีศึกษาตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการ ดา้นกิจกรรมและกระบวนการ ใน
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หัวขอ้มีกระบวนการสร้างรายไดแ้ละสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ผลการทดสอบ
สมมติฐาน การเปรียบเทียบการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศกรณีศึกษาตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดั
สมุทรปราการ พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน ที่
แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง 
จงัหวดัสมุทรปราการไม่แตกต่างกนั ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของนกัทอ่งเที่ยว จุดประสงคห์ลกั จ านวน
คร้ังในการใชบ้ริการ ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจไม่แตกต่างกนั 
ส่วนบุคคลร่วมเดินทาง รูปแบบการเดินทาง ส่งผลต่อการตดัสินใจแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05 ผลการวิจยัสามารถน าไปช่วยปรับปรุงและส่งเสริมให้ประชาชนในทอ้งถิ่นมีส่วนร่วม
ในการจดัการการท่องเที่ยวภายในตลาดน ้าให้มากขึ้นให้ รวมถึงปรับเพ่ิมดา้นการบริการให้สามารถ
เป็นประโยชน์ต่อการจดัการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอื่นๆเพ่ิมมากขึ้น 
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The objectives of this research are to 1) factors affecting the tourists’s decision of 

ecotourism of Bang Nam Phueng Floating Market in Samut Prakan 2) To compare factors affecting 
the tourists’s decision of ecotourism of Bang Nam Phueng Floating Market in Samut Prakan by 
Personal Data and Behavior 3) To provide policy and practical recommendation of Ecotourism 
Management of Bang Nam Phueng Floating Market in Samut Prakan. This research used 
questionnaires to collect the data from 400 tourists who travel on Ecotourism in Bang Nam Phueng 
Floating Market in Samut Prakan. The data were analyzed by both descriptive and inferential 
statistics such as frequency, percentage, mean, and standard deviation. Independent T–test  and 
One-Way ANOVA statistic were used to test the variance of the two variables at the statistical 
significance level of 0.05. The results showed that most of the tourists were female. They are in 
Generation Y between 24-41 years old (2523-2540). The majority of the samples in this study 
educated as Bachelor’s degree or higher and working as employee with monthly income is 10,000 
– 20,000 Baht. In terms of travel behavior, the main purpose is to escape and need of some 
recreation, traveling with relatives or family, visiting the floating market by their own car, ever 
been only 1 time and mostly derived from social media. 

The result of the study found that the overall and each aspect of factor affecting decision 
of ecotourism of Bang Nam Phueng Floating Market in Samut Prakan were at high level and the 
highest aspect is activities and processes with the process of generating income and creating a career 
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for the local community. The hypothesis test represented that the comparison of factor affecting 
decision of personal by sex, age, education, occupation income were not difference. Different 
behavioral factors (main purpose, frequency of traveling and Social media channel) did not affect 
the different tourist decisions but different travel companion and commute affect the different 
tourist decisions with statistical significance at the level of 0.05. These results can be used as 
guidelines for improving and encourage more local people to participate in the management of 
tourism within the floating market and also improving services that would be useful for the 
management of other ecotourism sites. 
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บทที่ 1 
 

บทน า 

1.1 ที่มาและแนวคิดในการศึกษา 
 

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลกัที่สร้างรายไดจ้ านวนมากให้กบัประเทศไทย จึงท าให้เกิด
การขยายตวัอย่างรวดเร็ว แต่การขยายตวันั้นกลบัส่งผลกระทบดา้นลบต่อสภาพแวดลอ้มทั้งความ
เส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและวฒันธรรม (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2551) จึง
เกิดแนวคิดใหม่ของ การท่องเที่ยวที่จะก่อให้เกิดผลกระทบนอ้ยที่สุดต่อแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน
ทอ้งถิ่น ซ่ึงคือแนวคิด เร่ือง การพฒันาอย่างยัง่ยืน ประเทศไทยไดน้ าแนวคิดเร่ืองการพฒันาอย่าง
ยัง่ยืนมาใชก้บั การท่องเที่ยวและแนวทางหน่ึงที่เป็นที่นิยมคือ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย, 2539)  

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศไดรั้บการส่งเสริมอย่างมากในประเทศไทยเพราะ เป็นทางเลือกใหม่
ของการท่องเที่ยว ที่มีส่วนส าคัญการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไม่ใช่การ
ท่องเที่ยวเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มุ่งเสนอขายสินค้าหรือบริการทางการท่องเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยวอย่างเดียว แต่มุ่งประสานผลประโยชน์ของการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางธรรมชาติและ
วฒันธรรมอีกดว้ย ดงันั้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจึงมีส่วนส าคญัในการสนับสนุนให้การท่องเที่ยว
พฒันาไปอย่างมีประสิทธิภาพคือ สามารถตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเที่ยว สามารถน า
รายไดสู่้ประเทศและสร้างความพอใจให้แก่ประชาชน และแก่เจา้ของทอ้งถิ่น ในขณะเดียวกนัก็ยงั
สามารถรักษาเอกลกัษณ์วฒันธรรมประเพณีดั้งเดิมและสภาพแวดลอ้มที่ดี (สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2540) 

ปัจจุบนัการท่องเที่ยวไดแ้ปรเปลี่ยนไปตามวตัถุประสงคแ์ละเหตุจูงใจในการเดินทางของ
คนในสังคมปัจจุบันที่มีการแปรผันไปตามค่านิยม ความต้องการ สถานที่ และลักษณะของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก การพฒันาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนเท่านั้นจะสามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได ้เน่ืองจากนักท่องเที่ยวไม่ตอ้งการแค่ความเพลิดเพลินเพียงอย่างเดียว แต่ยงั
ตอ้งการไดรั้บความรู้จากแหล่งท่องเที่ยว ไดเ้รียนรู้วฒันธรรม (นิศา ชชักุล,2557)  
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ตลาดน ้าบางน ้าผ้ึงตั้งอยูใ่นอ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ มีแนวความคิดมาจาก
ตลาดน ้าซ่ึงเป็นวิถีชาวบา้น ในสมยัก่อนการคมนาคมจะใชก้ารสัญจรทางน ้าเป็นทางหลกั เน่ืองจาก
สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น ้าเจา้พระยา โดยมากจะเป็นล าคลอง ชาวบา้นส่วนใหญ่มีอาชีพท าสวน
ผลไม ้จึงไดร้วมตวักนัน าสินคา้ใส่เรือมาจ าหน่ายที่ปากคลองท าให้เกิดเป็นตลาดน ้าขึ้น ซ่ึงพ้ืนที่ของ
ตลาดน ้ าแห่งน้ีมีรูปร่างคลา้ยกระเพาะหมูหรือแอกววั หรือเรียกว่า คุง้กระเพาะหมู ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณ
ปากแม่น ้าเจา้พระยา ซ่ึงพ้ืนที่กระเพาะหมู ถูกยกให้เป็นพ้ืนที่สีเขียว ที่เป็นปอดของกรุงเทพมหานคร 
เดิมทีในอดีตพ้ืนที่แห่งน้ีเป็นที่รู้จกัในนามของ"บางกระเจา้" (สิริจิราภทัร สุวรมงคล, 2556)  

ตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงจะเปิดให้บริการ
เฉพาะวนัหยุดเสาร์-อาทิตย ์ เน่ืองจากว่าในวนัปกติคนในชุมชมจะประกอบอาชีพตามปกติ  ซ่ึงถือ
เป็นงานประจ า ส่วนกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการท่องเที่ยวนั้นถือเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กบั
คนในชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสนบัสนุนให้ชาวบา้นมีรายไดจ้ากการน าผลผลิตใน
ทอ้งถิ่นของตนเองมาจ าหน่ายเพ่ือสร้างรายไดใ้ห้แก่ชาวบา้นในทอ้งถิ่น และก่อให้เกิดการสร้างงาน
ภายในชุมชนส่งผลท าให้ชุมชนเขม้แข็งมากขึ้น นับเป็นตลาดใกลก้รุงเทพที่มีสินคา้หลากหลายทั้ง
ของกินของใช้ของฝากทุกชนิด (สิริจิราภทัร สุวรมงคล, 2556) ซ่ึงการท่องเที่ยวตลาดน ้ านั้น เป็น
หน่ึงในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ก  าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบนั เน่ืองจากตลาดน ้ าเป็น
เคร่ืองสะทอ้นให้เห็นถึงวิถีชีวิต วฒันธรรมของสังคมไทยในอดีตที่มีชีวิตผูกพนัอยู่กบัสายน ้ าเป็น
หลกัไดเ้ป็นอย่างดี ตลาดน ้ าจึงเป็นมรดกทางวฒันธรรมที่มีคุณค่าของสังคมไทย (ธีราภรณ์ นกแกว้
,2555) โดยตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึงยงัคงสภาพภูมิทศัน์ทางธรรมชาติไดอ้ย่างดี มีความหลากหลายทาง
ธรรมชาติ มีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การเช่าเรือพายไปตามคลอง เพื่อชมวิถีชีวิตชาวบา้นริมคลอง 
หรือการเช่าจกัรยานขี่ตามเขตพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือชมวิถีชีวิตชาวสวน และช่ืนชมธรรมชาติ (วรรณวิษา 
สัจธรรม, 2559) ซ่ึงสามารถดึงดูดใจนกัท่องเที่ยวให้มาสัมผสักบัธรรมชาติ และวฒันธรรมทอ้งถิ่น
ต่าง  

แต่สถานการณ์โดยรวมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประเทศไทยในปัจจุบันยงัไม่มีความ
ชัดเจนและได้รับความนิยมมากนัก เน่ืองจากความไม่พร้อมในหลายด้าน รวมไปถึงทรัพยากร 
ธรรมชาติของไทยยงัไม่โดดเด่นเท่าไรนกั ซ่ึงยงัตอ้งมีการพฒันาในหลายดา้นโดยเฉพาะมาตรฐาน
ของกิจกรรม การอนุรักษ์ธรรมชาติ และความพร้อมของผูป้ระกอบการ รวมถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและจากแผนพฒันาจงัหวดัจงัหวดัสมุทรปราการ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ไดม้ีการส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวตัิศาสตร์และศิลปวฒันธรรม โดยการพฒันาแหล่งท่องเที่ยว 
สินคา้การบริการและประชาสัมพนัธ์ให้เป็นที่รู้จกัและประทบัใจของนกัท่องเที่ยวทุกกลุ่มเป้าหมาย 
(Tourism for All) (ส านกังานจงัหวดัสมุทรปราการ,2561) 
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ดงันั้นการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยว ที่เดินทาง
เขา้มาท่องเที่ยวตลาดน ้าบางน ้ าผ้ึงจะท าให้ทราบเก่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
และองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อที่จะ
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาพ้ืนที่ไปสู่ความยัง่ยืนควบคู่ไปกบัส่งเสริมการท่องเที่ยว
และสร้างจิตส านึกทางการท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่อื่นๆได ้เพ่ือให้สามารถตอบสนองไดต้รงตามความ
ตอ้งการของนกัท่องเที่ยวไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยวในตลาดน ้าบาง

น ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการ  
2. เพ่ือเปรียบเทียบการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศในตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จ าแนกตามลกัษณะ

ประชากรและพฤติกรรม 

3. เพ่ือเสนอแนวทางการจดัการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทร 
ปราการ 

 

1.3 ขอบเขตในการศึกษา 
 

1.3.1 ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ท่องเที่ยวที่ตลาดน ้ า

บางน ้ าผ้ึง โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 400 ชุด ใช้วิธีการส ารวจแบบเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยวิธีการเลือกตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Selection) หรือการเลือกตวัอย่างแบบ
สะดวก (Convenience Selection) ในลกัษณะที่บงัเอิญพบผูท้ี่สามารถจะให้ขอ้มูลได ้ณ เวลานั้น และ
เน่ืองดว้ยในปัจจุบนัประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 จึงจ าเป็นตอ้งใช้
แบบสอบถามออนไลน์ของ Google Form ควบคู่กบัการลงพ้ืนที่จริง  
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1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ เจนเนอร์เรชั่น ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

พฤติกรรมการท่องเที่ยว และ การตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามองคป์ระกอบของการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 4 ดา้น คือ ดา้นพ้ืนที่ ดา้นการจดัการ ดา้นกิจกรรมและกระบวนการ และดา้นการมีส่วนร่วม 

 
1.3.3 ขอบเขตด้านพื้นที ่
ผูวิ้จยัท าการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลในตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการ  
 
1.3.4 ขอบเขตด้านเวลา 
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาด าเนินการคร้ังน้ี ใชเ้วลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 ถึง 

เดือนกรกฎาคม 2564 ในการจดัท าแบบสอบถามรวมทั้งรวบรวมขอ้มูลและสรุปผลการวิจยั 
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ทราบถึงปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในตลาดน ้ าบาง

น ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการ 

2. เพ่ือเป็นขอ้มูลให้แก่องคก์ร หรือ หน่วยงานต่างๆ สามารถน าขอ้มูลไปเป็นแนวทางในการ
พฒันาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่าง

เหมาะสม 

 

1.5 ค าจ ากัดความในการศึกษา 
 
เนื้อหาในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ได้ให้ความหมายของศัพท์ที่เกีย่วข้องไว้ดังนี้ 

นักท่องเที่ยว หมายถึง ผูท้ี่เดินทางมาท่องเที่ยวในตลาดน ้าบางน ้ าผ้ึงแบบชั่วคราวไม่มีการ
พ านกั เพื่อตอบสนองความตอ้งการในการท่องเที่ยวแบบเชิงนิเวศ หรือเชิงพกัผ่อน 

ตลาดน ้าบางน ้าผึ้ง หมายถึง บริเวณหรือสถานที่ริมคลองที่ชาวบา้น และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางน ้ าผ้ึง ร่วมมือกนัจดัตั้งขึ้นมาเพ่ือขายสินคา้ทางการเกษตรและสินคา้จากความรู้ภูมิ
ปัญญาของชาวบา้นที่อ  าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
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 การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง องค์ประกอบทางการท่องเที่ยวที่มีผลต่อ
การตดัสินใจไปในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะถิ่น แหล่งวฒันธรรมที่เก่ียวเน่ืองกบัระบบ
นิเวศ โดยมีกระบวนเรียนรู้ทางส่ิงแวดลอ้ม ภายใตก้ารจดัการส่ิงแวดลอ้ม และการท่องเที่ยวอย่างมี
ส่วนร่วมกบัทอ้งถิ่น เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยัง่ยืน ประกอบดว้ย 4 
ดา้น คือ ดา้นพ้ืนที่ ดา้นการจดัการ ดา้นกิจกรรมและกระบวนการ และดา้นการมีส่วนร่วม 

ระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง ปัจจยัต่างๆ ที่มีผลการตดัสินใจมาท่องเที่ยว
โดยรวมทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ซ่ึงมากที่สุด
หมายความว่า ปัจจยันั้นมีผลต่อการมาท่องเที่ยวมากที่สุด มากหมายความว่า ปัจจยันั้นมีผลต่อการ
มาท่องเที่ยวมาก ปานกลางหมายความว่า ปัจจัยนั้นมีผลต่อการมาท่องเที่ยวปานกลาง น้อย
หมายความว่า ปัจจยันั้นมีผลต่อการมาท่องเที่ยวนอ้ยหรือไม่มีผลเลย 
 พฤติกรรม หมายถึง ส่ิงที่เก่ียวข้องกับกระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการ
เดินทางมาท่องเที่ยว เช่น จุดประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว บุคคลที่ร่วมเดินทาง รูปแบบใน
การเดินทาง สถานที่ในการท่องเที่ยว ความถี่ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และช่องทางในการรับรู้
ขอ้มูลต่าง ๆ ของสถานที่ท่องเที่ยว 
 เจนเนอเรช่ัน หมายถึง รุ่น หรือ ช่วงอายุของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในตลาดน ้ าบาง
น ้าผ้ึง โดยจะแบ่งออกเป็นกลุ่มยอ่ยโดยพิจารณาจากช่วงปีเกิด  

เจนเนอเรช่ันบี (Generation B : Baby boomer) หมายถึง กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เกิดในช่วงปี 
พ.ศ.2489 - 2507 มีอาย ุ57-75 ปี  

เจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ (Generation X) หมายถึง กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2508-
2523 ม ีอาย ุ42 -56 ปี  

เจนเนอเรช่ันวาย (Generation Y) หมายถึง กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523-
2540 ม ีอาย ุ24-41 ปี  

เจนเนอเรช่ันแซด (Generation Z) หมายถึง กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2540 
เป็นตน้ไป มี อาย ุนอ้ยกว่า 24 ปี  



 

บทที่ 2 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มลู แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใช้
ประกอบในการท าวิจยัในคร้ังน้ี โดยแบ่งตามหัวขอ้ดงัน้ี 

2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเที่ยว 
2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ     
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเที่ยว 
2.5  ขอ้มูลทัว่ไปของตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง 
2.6  งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยว 
 

2.1.1 ความหมายของการท่องเทีย่ว 
 

การท่องเที่ยวนบัว่าเป็นกิจกรรมหน่ึงที่อยูก่บัมนุษยม์าตั้งแต่อดีต มนุษยเ์รียนรู้ที่จะเดินทาง
เพ่ือแสวงหาส่ิงต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของตนเองอยู่เสมอ มีผู ้ให้ความหมายของการ
ท่องเที่ยวไวด้งัน้ี 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2548: 71)  กล่าวว่า หากจะอธิบายค าว่า การท่องเที่ยวให้
ครอบคลุมที่สุด ตอ้งพิจารณา 4 ประเด็นหลกัต่อไปน้ี คือ 

1.  นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือน คือ  ผู ้ที่ เ ดินทางท่องเที่ยวเพ่ือหาประสบการณ์ ทั้ ง
ประสบการณ์ที่สามารถรับไดด้ว้ยกายและทางจิตใจ ซ่ึงจุดประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวของ
นกัท่องเที่ยวดงักล่าวจะเป็นตวัก าหนดกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่นกัท่องเที่ยวเลือกเดินทางไป  

2. ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คือ ธุรกิจที่ผลิตสินคา้และบริการเพื่อตอบสนองความ 
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ตอ้งการหรือวตัถุประสงค์ในการเดินทางของนักท่องเที่ยว ซ่ึงไดผ้ลก าไรจากการขายสินค้าและ
บริการให้แก่นกัท่องเที่ยว 

3. ภาครัฐบาลที่ดูแลนักท่องเที่ยว คือ องค์กรที่รัฐบาลจัดตั้ งขึ้ นเพ่ือควบคุมดูแลการ
ท่องเที่ยวให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐวางไว ้ รัฐบาลในหลายประเทศส่วนใหญ่มกัจะให้ความส าคญั
กบัการท่องเที่ยวเพราะการท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้างความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ อนัเกิด
จากรายไดท้ี่ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไดรั้บ ซ่ึงเป็นผลมาจากการใชจ่้ายของนกัท่องเที่ยว 

4. ชุมชนในพ้ืนที่ท่องเที่ยว คือ ประชาชนซ่ึงอาศัยอยู่ในท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนที่ส าหรับการ
ท่องเที่ยวโดยนอกจากจะมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้ว ในบาง
โอกาสยงัเป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวโดยตรง เมื่อประชาชนเข้ามาท างานเป็น
พนกังานส่วนหน่ึงของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) เกาะกูด การท่องเที่ยว (Tourism) เป็นเร่ืองของการเดินทาง 
(Travel) ถา้ไม่มีการเดินทาง ก็จะไม่มีการท่องเที่ยว แต่ตอ้งเป็นการเดินทางที่ เป็นการชั่วคราวดว้ย
ความสมคัรใจมิใช่ถูกบงัคบัหรือเพื่อสินจา้ง แต่เพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นๆ เช่น เพื่อการพกัผ่อนหยอ่นใจ 
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน การศึกษา ศาสนา กีฬา เย่ียมญาติมิตร ติดต่อธุรกิจ การประชุมสัมมนา 
เป็นตน้  

ธิดารัตน์ คีรี (2548) เกาะกูด การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางออกจากที่พกัไปยงัสถานที่
แห่งใหม่ เพื่อการพกัผ่อน หย่อนใจ เย่ียมญาติ หรือวตัถุประสงคอ์ื่น ๆ  โดยการเดินทางตอ้งมีความ
สะดวกสบาย และสร้างความพึงพอใจให้กบันกัท่องเที่ยว  

สุรเชษฐ์ เชษฐมาส (2541)  กล่าวว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางไปยงัที่ห่างไกลจาก
ภูมิล าเนาเดิมของตนเพ่ือพกัผ่อนหยอ่นใจ และหาส่ิงที่แตกต่างจากการใชชี้วิตประจ าวนัของตนเอง 
หรือการเรียนรู้จากธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของสถานที่นั้น ๆ 

นิจิรา คลงัสมบตัิ (2557) กล่าวว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางจากที่พกัไปยงัที่ซ่ึงถือ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวดว้ยความสมคัรใจเป็นการชั่วคราว และไม่ใช่การเดินทางไปเพ่ือหารายไดห้รือ
ประกอบอาชีพ เป็นกระบวนการนันทนาการที่เกิดขึ้นในเวลาว่าง (Leisure Time) โดยการเดินทาง 
(Travel) มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ระหว่างปฏิสัมพนัธ์ของนักท่องเที่ยวกบัธุรกิจและบริการ
ต่าง ๆ ทางการท่องเที่ยว 

เมลดา ธนิตนนท ์(2560) กล่าวว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การที่บุคคลสมคัรใจที่จะเดินทาง
จากที่อาศัยหรือภูมิล  าเนาของตนไปยงัที่แปลกใหม่ ซ่ึงมีสภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากการใช้
ชีวิตประจ าวนั การเดินทางนั้นอาจจะมีการคา้งคืนหรือไม่คา้งคืนก็ได ้
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กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2549) กล่าวว่า การท่องเที่ยวตามความหมายขององค์การ
สหประชาชาติในคราวประชุม ว่าดว้ยการเดินทางและท่องเที่ยว ณ กรุงโรมเมื่อปี พ.ศ. 2506 ว่าดว้ย
การท่องเที่ยวหมายถึง กิจกรรม ที่มีเงื่อนไขที่เก่ียวขอ้งอยู่ 3 ประการ คือ ตอ้งมีการเดินทาง , ต้องมี
สถานที่ปลายทางที่ประสงคจ์ะไปเย่ียมเยือน และ ตอ้งมีจุดหมายของการเดินทาง 

สรุปได้ว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางไปยงัสถานที่อื่น เพ่ือการชั่วคราวโดยมี
จุดประสงค์เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ หาส่ิงแปลกใหม่  สร้างความสัมพนัธ์ โดยสถานที่และ
กิจกรรมขึ้นอยูก่บัสถานที่และความชอบส่วนบุคคล 

 
2.1.2 องค์ประกอบของการท่องเที่ยว 

 
บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2549: 3-4) กล่าวว่า องคป์ระกอบที่ส าคญัของการท่องเที่ยวมี ดงัภาพ

ที่ 2.1 

 
ภาพที่ 2.1 องคป์ระกอบส าคญัของการท่องเที่ยว 
ที่มา: บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2549) 
 

จากภาพที่ 2.1 จะเห็นไดว่้าการท่องเที่ยวนั้นจะตอ้งมีอุปทานทางการท่องเที่ยวหรือแหล่ง
ท่องเที่ยวก่อน และจึงใช้การตลาดท่องเที่ยวเป็นตัวกระตุน้ให้เกิดอุปสงค์ทางการท่องเที่ยวหรือ
นักท่องเที่ยว จากนั้นนักท่องเที่ยวจะใช้ธุรกิจท่องเที่ยวอันประกอบด้วยธุรกิจขนส่ง ธุรกิจที่พกั 
ธุรกิจ ร้านอาหารและบนัเทิง ธุรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศก์ ธุรกิจจ าหน่ายสินคา้ที่ระลึก โดยใชวิ้ธีการ
ขนส่งเป็นพาหนะเดินทางเขา้มาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว และใช้บริการของธุรกิจท่องเที่ยวอื่น ๆ 
ระหว่างการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ท าให้อุปสงค์ทางการท่องเที่ยวและอุปทานทางการ
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ท่องเที่ยวไดพ้บกนัถา้หากไม่มีแหล่งท่องเที่ยว ก็จะไม่มีนกัท่องเที่ยวเดินทางเขา้มาเที่ยว และก็จะไม่
มีธุรกิจท่องเที่ยวตามมาดว้ย 
 

2.1.3 รูปแบบของการท่องเที่ยว 
 

วิมล จิโรจพันธ์ และคณะ (2548: 48) กล่าวว่า การจ าแนกที่หมายปลายทางทางการ
ท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยว สามารถแบ่งออกเป็นประเภทของประสบการณ์ที่นักท่อง เที่ยวได้
เป็น 7 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. การท่องเที่ยวเพื่อนนัทนาการ (Recreation Tourism) เป็นการเขา้ร่วมในการแข่งขนักีฬา 
เล่นกีฬา แช่น ้าพุ น ้าแร่รักษาโรค การอาบแดด และการสมาคมกนัในส่ิงแวดลอ้มที่ผ่อนคลายจิตใจ 
สถานที่ดงักล่าว เช่น ชายทะเล สนามกอลฟ์ สนามเทนนิส เป็นตน้ 

2. การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั (Incentive tour) เป็นการท่องเที่ยวที่จดัขึ้นเพ่ือเป็นรางวลั 
แก่พนกังาน เป็นสวสัดิการของหน่วยงาน และบริษทัห้างร้านต่าง ๆ เพ่ือดูงาน การนนัทนาการ โดย 
หน่วยงานเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

3. การท่องเที่ยวเพื่อชมประวตัิศาสตร์ (Historical Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่เนน้ 
ความรุ่งเรืองในอดีต ได้แก่ พิพิธภัณฑสถาน และโบสถ์เก่า ๆ หรือ อาจเป็นการเยือนอนุสาวรีย์ 
โบสถวิ์หาร วงัต่าง ๆ ชมการแสดงแสง สี เสียง เหตุการณ์เด่น ๆ ในอดีตกาล 

4. การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ (Business Tourism) มีลกัษณะเด่นคือ การประชุมหรือพบปะกนั 
หรือการสัมมนา ซ่ึงมกัจะรวมการท่องเที่ยวประเภทอื่น ๆ ดว้ย  

5. การท่องเที่ยวเพื่อชมวฒันธรรม (Culture Tourism) เป็นการเดินทางเพื่อสัมผสั และใน 
บางคร้ังเขา้ร่วมวิถีชีวิตเก่า ๆ ที่หาไดย้าก ทอ้งถิ่นเก่า ๆ ที่มีความน่าสนใจ เป็นที่ดึงดูดความสนใจ 
เช่นเคร่ืองแต่งกายตามประเพณี การเริงระบ าพ้ืนบา้น การแสดงศิลปะและหัตถกรรมโบราณ เป็น
ตน้ 

6. การท่องเที่ยวเพื่อชาติพนัธ์ุ (Ethnic Tourism) เป็นการเดินทางดว้ยวตัถุประสงคท์ี่จะ 
สังเกตเห็น แสดงออกทางวฒันธรรมและแบบแผนการใช้ชีวิตของประชากรต่างเผ่าพนัธ์ุ ซ่ึงรวมทั้ง
ไปเยือนบา้นเกิดเมืองนอน การเขา้ร่วมพิธีกรรมร าฟูอน และเขา้ร่วมพิธีทางศาสนาต่าง ๆ 

7. การท่องเที่ยวเพ่ือส่ิงแวดล้อม (Environmental Tourism) เน้นส่ิงดึงดูดใจที่ เป็นส่ิง
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมากกกว่าที่เนน้ขายชาติพนัธ์ุ มนุษย ์การกลบัคืนสู่ธรรมชาติ รวมทั้งการ
ถ่ายรูป ปีนเขา ล่องแก่ง และการตั้งแคมป์ 
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วารัชต ์มธัยมบุรุษ (2552)  กล่าวว่า องคก์ารท่องเที่ยวโลกก าหนดรูปแบบของการท่องเที่ยว
ออกเป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (Natural Based Tourism) การท่องเที่ยว
เชิงวฒันธรรม (Cultural Based Tourism) และ การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ 
(Special Interest Tourism) 

1. การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (Natural Based Tourism) มีรายละเอียดดงัน้ี 
1.1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) หมายถึง การท่องเที่ยวในสถานที่ทาง

ธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและวฒันธรรมที่เก่ียวข้องกับระบบนิเวศ โดยชุมชนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการสร้างจิตส านึกในการจดัการส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติเพ่ือการ
เรียนรู้และการท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยืน 

1.2 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine Ecotourism) หมายถึง การท่องเที่ยว
ในทางธรรมชาติทางทะเลที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะ และวฒันธรรมที่เก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศ 
ทางทะเล โดยชุมชนและผู้เ ก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการสร้างจิตส านึกในการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติเพ่ือการเรียนรู้และการท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยืน 

1.3 การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (Geo–Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติในสถานที่ที่เป็นอุโมงค ์โพรง ถ ้า ภูเขา หินงอกหินยอ้ย หินผา หรือลานหินต่าง ๆ 
เพ่ือศึกษาและดูความสวยงามของความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและพ้ืนโลก ไม่ว่าจะ
เป็นกรวด หิน ดินทราย ซากฟอสซิล และแร่ธาตุต่าง ๆ และต้องเป็นการท่องเที่ยวที่มี
จิตส านึกของความรับผิดชอบในการรักษาสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและชุมชน โดย
ชุมชนและผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

1.4 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวในพ้ืนที่
เกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มสัตว์ และการเลี้ ยงสัตว์ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อความสวยงาม ความเพลิดเพลิน การไดรั้บความรู้ใหม่จากการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบและของความมีจิตส านึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม
ของสถานที่ท่องเที่ยว 

1.5 การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ (Astrological Tourism) หมายถึง การเดินทางเพื่อ
การเรียนรู้เก่ียวกบัระบบสุริยะจกัรวาล การชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เก่ียวกบัดารา
ศาสตร์ เช่น ฝนดาวตก สุริยปุราคา และการดูดาวต่าง ๆ เป็นตน้ ทั้งน้ีตอ้งเป็นการท่องเที่ยว
ที่ก่อให้เกิดความรู้ ความประทบัใจ และประสบการณ์ที่เพ่ิมขึ้น 
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2. รูปแบบของการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม (Cultural Based Tourism) มี
ดงัต่อไปน้ี 

2.1 การท่องเที่ยวเชิงประวตัิศาสตร์ (Historical Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยว
เพื่อความเพลิดเพลินและเรียนรู้เก่ียวกบัประวตัิศาสตร์และโบราณคดีของชุมชน ในสถานที่
ท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร์และโบราณคดีต่าง ๆ และเป็นการท่องเที่ยวที่เน้นให้มี การ
ปลูกจิตส านึกให้มีความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์มรดกทางประวตัิศาสตร์และโบราณคดี 
โดยชุมชนและทอ้งถิ่นเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการในเร่ืองของการท่องเที่ยว 

2.2 การท่องเที่ยวชมวฒันธรรม และประเพณี (Cultural and Traditional tourism) 
หมายถึง การเดินทางเพื่อร่วมชมกิจกรรมวฒันธรรมประเพณีต่าง ๆ ของทอ้งถิ่นที่ไดจ้ดัขึ้น 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพกัผ่อนหรือศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมประเพณีต่าง ๆ ของ
ชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 

2.3 การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (Rural Tourism/ Village Tourism) หมายถึง 
การเดินทางไปยงัหมู่บ้านในชนบทเพื่อเย่ียมชมและศึกษาวิถีชีวิตของชุมชน ตลอดจน 
วฒันธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาพ้ืนบ้านให้มีความรู้ความเข้าใจและมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์วฒันธรรมในดา้นการด ารงชีวิตของชุมชน เช่น การท าอาหารไทย การนวดแผน
ไทย ร าไทย มวยไทย งานศิลปหัตถกรรมไทย เป็นตน้ 
3. รูปแบบการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) ประกอบดว้ย 

3.1 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) หมายถึง การเดินทางไปยงั สถานที่
ต่าง ๆ เพ่ือร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกบัการรักษาสุขภาพทั้งดา้นร่างกายและจิตใจให้ได้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซ่ึงบางคร้ังการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพน้ีอาจจะจดัขึ้นในลกัษณะของ
การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและความความก็ได ้

3.2 การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา (Edu–meditation Tourism) หมายถึง 
การเดินทางเพื่อความเพลิดเพลินและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกบัปรัชญา–ศาสนา สัจธรรม 
ของชีวิต การฝึกสมาธิ โดยมีวตัถุประสงค์คือการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ  
เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและคุณภาพของชีวิตให้ดีขึ้น 

3.3 การท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวฒันธรรมของชนกลุ่มนอ้ย (Ethnic Tourism) 
หมายถึง การเดินทางเพื่อศึกษาหาความรู้เก่ียวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านและ
วฒันธรรมของชนกลุ่มนอ้ย หรือกลุ่มชาติพนัธ์ุเผ่าต่าง ๆ เช่น หมู่บา้นชาวไทยโซ่ง หมู่บา้น
ผูไ้ทย หมู่บา้นชาวกูยหมู่บา้นชาวกะเหร่ียง หมู่บา้นชาวจีนฮ่อ เป็นตน้ 
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3.4 การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) หมายถึง การเดินทางเพื่อเล่นกีฬาตาม
ความชอบและความสนใจของนกัท่องเที่ยวในประเภทกีฬา เช่น กอลฟ์ ด าน ้า ตกปลา สนุก
เกอร์ กระดานโตค้ลื่น สกีน ้ า เป็นตน้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและ
อาจจะไดรั้บประสบการณ์หรือความรู้ใหม่เพ่ิมขึ้นดว้ย 

3.5 การท่องเที่ยวผจญภยั (Adventure Travel) หมายถึง การเดินทางไปยงัสถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั้งทางธรรมชาติและมนุษยส์ร้างขึ้นแบบมีลกัษณะพิเศษ คือ มีความท้า
ทายและความตื่นเตน้ในลกัษณะของการผจญภยั โดยมุ่งแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ และ
ความเพลิดเพลินให้ชีวิต แต่ทั้งน้ีก็ตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยวดว้ย 

3.6 การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ (Home Stay & Farm Stay) 
หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวกับเพ่ือนหรือครอบครัวไปในทอ้งถิ่นต่าง ๆ โดยนักท่อง 
เที่ยวพกัร่วมกบัเจา้ของบา้น มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวฒันธรรมและวิถีชีวิต
ดว้ยความเต็มใจพร้อมทั้งจดัอาหาร น าเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวใกลเ้คียง และใช้บา้นเป็น
ศูนยก์ลาง โดยเช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเที่ยว วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต
ของชุมชนเขา้ดว้ยกนั 

3.7 การท่องเที่ยวแบบพกัระยะยาว (Long Stay) หมายถึง การท่องเที่ยวของ 
กลุ่มผูสู้งอายุ ที่ตอ้งการพกัผ่อนหลงัจากเกษียณอายุจากการท างาน ตอ้งการเดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวพกัผ่อน นิยมที่จะเดินทางไปพกัหรือท่องเที่ยวในต่างประเทศโดยมีระยะเวลาใน
การท่องเที่ยวเป็นระยะเวลานานอยา่งนอ้ย 1 เดือน ส าหรับการท่องเที่ยวแต่ละคร้ัง 

3.8 การท่องเที่ยวแบบส่งเสริมหรือกระตุน้โดยการให้รางวลั (Incentive Travel) 
หมายถึง การท่องเที่ยวที่องคก์รจดัขึ้นเพ่ือให้รางวลัแก่พนักงาน, เจา้หน้าที่หรือกลุ่มลูกคา้
ของบริษทัที่ประสบผลส าเร็จในการท างาน โดยองค์กรเป็นผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางท่องเที่ยวทั้งหมด ซ่ึงอาจจะจดัท่องเที่ยวในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงก็ได ้

3.9 การท่องเที่ยวเพื่อการประชุม (MICE :  M = Meeting/  I = Incentive/  C = 
Conference/ E = Exhibition) เป็นการท่องเที่ยวของกลุ่มหรือองค์กรที่จัดขึ้นเพ่ือบริการ
ให้กบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมโดยตรงในรูปแบบของการท่องเที่ยวแบบต่าง ๆ  โดยมีการประชุม
ตามหัวขอ้ที่ก  าหนดไวอ้ยูใ่นระหว่างการจดัน าเที่ยวดว้ย แต่บางกลุ่มหรือบางองคก์รอาจจะ
จดักิจกรรมการท่องเที่ยวก่อนหรือหลงัการประชุมก็ได ้

3.10 การท่องเที่ยวแบบผสมผสาน (Integrated Tour) เป็นการท่องเที่ยวที่ผูจ้ดัการ
ท่องเที่ยวเป็นผูก้  าหนดรูปแบบและกิจกรรมในการท่องเที่ยว โดยใช้วิธีการหรือรูปแบบ
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ของการท่องเที่ยวต่าง ๆ มาจดัเป็นรายการน าเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกท่อง  
เที่ยวไดต้ามความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว 

 
พทัธมน ภมรานนท ์(2562) กล่าวว่า ในปัจจุบนันกัท่องเที่ยวมีพฤติกรรมและความตอ้งการ

ในการท่องเที่ยวแตกต่างไปจากเดิมที่เป็นเพียงการท่องเที่ยวเพ่ือการพกัผ่อนหย่อนใจเท่านั้นจึงได้
เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ ๆ  เป็นจ านวนมาก เช่น การท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษธ์รรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้ม (Green Tourism) คือ การที่นักท่องเที่ยวมีความตอ้งการที่จะท่องเที่ยวเพื่อการพกัผ่อน
หยอ่นใจ และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนัไป หรือการท่องเที่ยวแบบ War 
Tourism คือ การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวตอ้งการพกัผ่อนหย่อนใจ ศึกษาหาความรู้และสัมผสักับ
บรรยากาศต่าง ๆ  เก่ียวกบัการสงครามในอดีตที่ผ่านมา และการท่องเที่ยวแบบ Volunteer Tourism 
คือ การเดินทางท่องเที่ยวโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ด้วย เช่น กิจกรรม
ปรับปรุงภูมิทศัน์ของสถานที่ต่าง ๆ กิจกรรมอาสาสมคัรเพื่อส่วนรวมเป็นตน้ 

สรุปไดว่้า รูปแบบของการท่องเที่ยว คือ การเดินทางไปยงัสถานที่ต่าง ๆ เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการซ่ึงขึ้นอยูก่บัความชอบ หรือวตัถุประสงคข์องการเดินทางท่องเที่ยว 
 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 

2.2.1 ความหมายของการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
 

Ecotourism เป็นค าที่เกิดใหม่ในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยน าค า 2 ค ามา
รวมกนั ไดแ้ก่ Eco และ Tourism ค าว่า Eco แปลตามรูปศพัท์ว่า บา้นหรือที่อยู่อาศยั ส่วน 
Tourism แปลว่า การท่องเที่ยว Ecotourism จึงแปลว่า การท่องเที่ยวที่เก่ียวกับที่อยู่อาศยั 
หมายความถึง การท่องเที่ยวที่เน้นในดา้นส่ิงแวดลอ้มอนัเป็นที่อยู่อาศยัของส่ิงมีชีวิตต่างๆ 
ทั้งพืช สัตว ์และมนุษย ์ส่วนค าว่า นิเวศ ซ่ึงเป็นค าภาษาสันสกฤตที่น ามาใช้ในภาษาไทย 
แปลว่า บ้านหรือที่อยู่อาศัยเช่นกัน ฉะนั้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจึงเป็นศัพท์บัญญัติที่มี
ความหมายตรงกบัค าในภาษาองักฤษอยา่งเหมาะสมเพื่อขยายความหมายของการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศให้ชดัเจนย่ิงขึ้น (ราชบณัฑิตยสถาน, 2525)  

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นเพียงรูปแบบหน่ึงของการท่องเที่ยวแบบยั่ง ยืน 
(Sustainable Tourism) ที่มีลกัษณะพิเศษเป็นของตวัเอง และแตกต่างไปจากการท่องเที่ยว
ในรูปแบบอื่น สรุปไดด้งัน้ี  
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1. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเที่ยวที่อาศัยธรรมชาติเป็นฐาน (Nature 
Based Tourism ) เช่น แหล่งท่องเที่ยวประเภทอุทยาน วนอุทยาน เกาะแก่ง และชายทะเล 
เป็นตน้ แต่อาจหมายรวมถึง ศิลปวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ และวิถีชีวิตของคนทอ้งถิ่นหาก
ส่ิงเหล่าน้ีปรากฏอยูใ่นหรือเก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศธรรมชาติ  

2. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ
น้อยหรือต ่า หรือไม่มีผลกระทบต่อวิถีทางธรรมชาติและวฒันธรรมทอ้งถิ่นจนท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ เพราะฉะนั้นการป้องกนัและควบคุมผลกระทบอนัเกิดจาก
การท่องเที่ยว จึงเป็นหัวใจส าคญัของการบริหารจดัการ เช่น ไม่เนน้ปริมาณนกัท่องเที่ยวไม่
สนับสนุนให้มีการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกเกินความจ าเป็น เน้นธรรมชาติและองค์ 
ประกอบของธรรมชาติเป็นส่ิงดึงดูด เป็นตน้  

3. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้ผูม้าเยือนได้สัมผสั 
เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติและองค์ประกอบธรรมชาติ (รวมทั้งศิลปวฒันธรรม ประวติั 
ศาสตร์ และวิถีชีวิตของคนทอ้งถิ่น) ตลอดจนผลกระทบของมนุษยท์ี่มีต่อระบบนิเวศ เพื่อ 
ให้นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มในเชิงบวก เพราะฉะนั้นการจดัระบบบริการ
ขอ้มูลและการส่ือความหมายธรรมชาติ รวมทั้งการเพ่ิมพูนศกัยภาพของมคัคุเทศก์จึงเป็น
เร่ืองส าคญัลาดบัตน้  

4. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเที่ยวที่สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเขา้มามี
บทบาทในการคิด (วางแผน) การท า (ปฏิบตัิหรือดาเนินการ) และการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผล ร่วมกับผูเ้ก่ียวข้องส่วนอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมไดรั้บผลตอบ 
แทนในเชิงเศรษฐกิจ เพ่ือยกระดบัรายไดแ้ละคุณภาพชีวิตของทอ้งถิ่นดว้ยความเหมาะสม 
เป็นธรรม (สมชยั เบญจชย,2549 )  

ซ่ึงจากการประชุม Globe 1990 ณ ประเทศแคนาดาได้ให้ค าจ ากดัความของการ
ท่องเที่ยวแบบยัง่ยืนว่า "การพฒันาที่สามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวและ
ผูเ้ป็นเจา้ของทอ้งถิ่นในปัจจุบนั โดยมีการปกป้องและสงวน รักษาโอกาสต่างๆ ของอนุชน
รุ่นหลงัดว้ย การท่องเที่ยวน้ีมีความหมายรวมถึงการจดัการทรัพยากรเพ่ือตอบสนองความ
จ าเป็นทางเศรษฐกิจสังคม และความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะที่สามารถรักษา
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและระบบนิเวศดว้ย" (สฤษฎ์, 2548)  

ส าหรับความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้มีบุคคลหรือองค์กรต่างๆให้
ความ หมายและค าจ ากดัความของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นที่ยอมรับในระดบัหน่ึงและ
ไดรั้บการอา้งอิงถึงเสมอ ที่ส าคญัมีดงัน้ี  
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การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2540) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง 
การท่องเที่ยวไปในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะถิ่น แหล่งวฒันธรรมที่เก่ียวเน่ือง
กบัระบบนิเวศ โดยมีกระบวนเรียนรู้ทางส่ิงแวดลอ้ม ภายใตก้ารจดัการส่ิงแวดลอ้ม และ
การท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมกบัทอ้งถิ่น เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศ
อยา่งยัง่ยืน 

องค์กรและนกัวิชาการในประเทศไทยไดม้ีการสรุปความหมายของการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศไว ้โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2539) ให้ค านิยามว่า การเดินทางไปยงั
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหน่ึง โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อการศึกษา ช่ืนชม และเพลิดเพลิน
ไปกับทัศนียภาพธรรมชาติ สภาพสังคม วฒันธรรม และชีวิตของคนในท้องถิ่น บนพ้ืน
ฐานความรู้และความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ  

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2542) ให้ความหมายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การ
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ โดยมีการให้ความรู้แก่ผูเ้ก่ียวข้องและให้ชุมชน
ทอ้งถิ่น การสร้างจิตส านึก ให้ทุกฝ่ายร่วมกนัรับผิดชอบต่อระบบนิเวศอยา่งยัง่ยืน  

ชูสิทธ์ิ ชูชาติ (2543) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเที่ยวที่มี
ความรับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ มีการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และมีการให้
การศึกษาแก่ผูท้่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ปรากฏอยู่ในรูปแบบและกิจกรรมของการ
ท่องเที่ยวโดยรวมเป็นส่วนหน่ึงซ่ึงสะทอ้นลกัษณะเฉพาะ และมีวตัถุประสงค์เฉพาะที่มี
ความแตกต่างจากการท่องเที่ยวรูปแบบอื่น ๆ 

ศรีประภา ชยัวรวฒัน์ (2545) ไดใ้ห้ค าจ ากดัความการท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่าเป็นการ
ท่องเที่ยวแบบอิงธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ อนัเน่ืองมาจากการมีเงินทุนสา
หรับการปกป้องดูแลรักษาพ้ืนที่ มีการสร้างงานให้กับชุมชนหรือท้องถิ่น พร้อมทั้งให้
การศึกษา และสร้างจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

Elizabeth Boo (1991) ไดอ้ธิบายถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไวว่้า เป็นการท่องเที่ยว
แบบอิงธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ อนัเน่ืองมาจากการมีเงินทุนสาหรับการ
ปกปูองดูแลรักษาพ้ืนที่ และมีการสร้างงานให้กบัชุมชนหรือทอ้งถิ่น พร้อมทั้งให้การศึกษา
และสร้างจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

The Ecotourism Society (1991) ไดอ้ธิบายถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไวว่้า เป็นการ
เดินทางไปเยือนแหล่งธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและ
ประวตัิศาสตร์ดว้ยความระมดัระวงั ไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือท าลายคุณค่าของระบบ
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นิเวศ และในขณะเดียวกนัก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติเกิดประโยชน์ต่อประชาชนทอ้งถิ่น  

Western (1993) ไดป้รับปรุงค าจ ากดัความการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากค าจ ากดัความ
ของ The Ecotourism Society ให้ส้ันและกะทัดรัด แต่มีความหมายสมบูรณ์มากขึ้น โดย
กล่าวว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อแหล่ง
ธรรมชาติซ่ึงมีการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และท าให้ชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนทอ้งถิ่นดี
ขึ้น  

The Common Wealth Department of Tourism (1994) ได้ให้ค าจ ากัดความการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศไวว่้า เป็นการท่องเที่ยวธรรมชาติที่ครอบคลุมถึงสาระดา้นการศึกษา การ
เขา้ใจธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม และการจดัการเพ่ือรักษาระบบนิเวศให้ยัง่ยืน ค าว่า ธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้มยงัครอบคลุมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิ่นดว้ย ส่วนค าว่าการรักษาระบบ
นิเวศให้ยัง่ยืนนั้น หมายถึง การปันผลประโยชน์ต่างๆ กลบัสู่ชุมชนทอ้งถิ่นและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  

Ralph Buckley (1995) ได้ให้ค านิยามส้ันๆว่า การท่องเที่ยวที่อาศัยผลิตผลทาง
ธรรมชาติ การจัดการที่ย ัง่ยืน และองค์ประกอบทาง การศึกษา ซ่ึงมีส่วนก่อให้เกิดการ
อนุรักษ ์ 

โดยสรุปก่อนอื่นมีขอ้สังเกตจากความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซ่ึงมาจาก
นิยามศพัท์และความหมายของค า " Ecotourism" นั้น ขึ้นอยู่กบัพ้ืนฐานอาชีพ ความเขา้ใจ 
และวตัถุประสงคข์องแต่ละคนหรือองค์กร ซ่ึงในภาษาไทยอาจเรียกว่า "การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์" แต่ในที่สุดราชบัณฑิตยสถาน ไดพ้ิจารณาก าหนดค าศพัท์ Ecotourism ว่า “การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” 

จากหลกัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศดงักล่าวขา้งตน้ จึงสามารถสรุปไดว่้า การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศเป็นการเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ผสานควบคู่ไปกบั
วฒันธรรมที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะถิ่น มีการควบคุมและสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบเพ่ือลด
ผลกระทบต่อระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือช่ืนชม ศึกษาเรียนรู้กับ
ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนท้องถิ่นด้วยทั้งน้ีผูวิ้จัยไดน้ าหลกัการและความ หมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ดงักล่าวขา้งตน้มาเสริมสร้างองคค์วามรู้เพื่อใชป้ระกอบการท าวิจยั 
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2.2.2 องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 

วิมล จิโรจพนัธ์ และคณะ (2548: 85-86) กล่าวว่า องคป์ระกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบดงัน้ี  

2.2.2.1 องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ  
เป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) โดยมีการให้

การศึกษาเก่ียวกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยว เป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ ความประทบัใจ เพ่ือสร้างความตระหนักและปลูก
จิตส านึกที่ถูกต้องต่อนักท่องเที่ยว ประชาชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการที่
เก่ียวข้อง จึงเป็นการท่องเที่ยวส่ิงแวดลอ้มศึกษา (Environment education-based 
tourism) 

2.2.2.2 องค์ประกอบด้านพื้นที่  
เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เก่ียวเน่ืองกบัธรรมชาติที่มีเอกลกัษณ์

เฉพาะถิ่น (Identity or Authentic or Endemic or Unique) รวมถึงแหล่งวฒันธรรม
และประวัติศาสตร์ที่ เ ก่ียวเน่ืองกับระบบนิเวศ (Eco-system) ในพ้ืนที่นั้ น ๆ 
องคป์ระกอบดา้นพ้ืนที่จึงเป็นการท่องเที่ยวที่มีพ้ืนฐานอยูก่บัธรรมชาติ 

2.2.2.3 องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม 
เป็นการท่องเที่ยวที่มีการค านึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน

ท้องถิ่น (Involvement of local community or People participation) ที่มีส่วนร่วม
ในการคิด วางแผน ปฏิบตัิตามแผน ไดรั้บประโยชน์ ติดตามตรวจสอบ ตลอดจน
ร่วมบ ารุงรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวอนัจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในทอ้งถิ่น ทั้งการ
กระจายรายได ้การยกระดบัคุณภาพชีวิตและการได้รับผลตอบแทนเพื่อกลับมา
บ ารุงรักษาและจดัการแหล่งท่องเที่ยวดว้ย และในที่สุดทอ้งถิ่นมีส่วนร่วมในการ
ควบคุมการพฒันาการท่องเที่ยวอยา่งมีคุณภาพ ทอ้งถิ่นในที่น้ีเร่ิมตน้จากระดบัราก
หญา้จนถึงการปกครองทอ้งถิ่น อาจรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง จึง
เป็นการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Participation-Based 
Tourism) 
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2.2.2.4 องค์ประกอบด้านการจัดการ  
เ ป็นการท่อง เที่ ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible travel)  โดยไม่

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม มีการจดัการที่ย ัง่ยืน ครอบคลุมไป
ถึงการอนุรักษท์รัพยากร การจดัการส่ิงแวดลอ้ม การป้องกนั และการก าจดัมลพิษ 
และควบคุมการพฒันาการท่องเที่ยวอย่างมีขอบเขต จึงเป็นการท่องเที่ยวที่มีการ
จดัการอย่างยัง่ยืน (Sustainable Managed Tourism) เพื่อให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวที่
มีความรับผิดชอบ ที่ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
องค์ประกอบส าคญัของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากสถาบนัการท่องเที่ยวเพื่อการ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มได ้ให้ลกัษณะส าคญัของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่ามีหลกัการพ้ืนฐาน 5 
อยา่ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
1. ตอ้งอยู่บนพ้ืนที่ฐานของธรรมชาติ (Nature Based Tourism) หมายถึง ตอ้งเจาะจงเร่ือง

ชีววิทยา ลกัษณะกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และวฒันธรรม ศึกษาเร่ืองการ
อนุรักษ ์การวางแผน การพฒันา การจดัการดา้นท่องเที่ยว เพราะทั้งหมดเป็นพ้ืนฐานอยู่
กบัธรรมชาติ  

2. ต้องท าให้ระบบนิเวศยั่ง ยืน (Ecological Sustainable Tourism) หมายถึง เป็นการ
ท่องเที่ยวที่ประกอบดว้ยเศรษฐกิจที่ย ัง่ยืน สังคมที่ย ัง่ยืน และส่ิงแวดลอ้มยัง่ยืน การท า
ให้แหล่งท่องเที่ยวยัง่ยืน เป็นกุญแจส าคญัน าไปสู่การจดัการกิจกรรมของมนุษย ์นอก 
จากน้ียงัเป็น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยา่งยัง่ยืนที่ยอมรับกนัในการจดัการดา้นธรรมชาติ
วิทยา เป็นการพฒันาดา้นศกัยภาพในการรับรองและคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว ซ่ึงจะ
ท าให้ส่ิงแวดลอ้มคงอยู ่และไม่ไดรั้บความเสียหาย  

3. การให้การศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มในระบบนิเวศ (Environmentally Educative Tourism) 
เป็นการศึกษาส่ิงแวดลอ้มและแปลความหมาย ส่ิงน้ีเป็นเคร่ืองมือส าคญัสร้างความ
สนุกสนานและให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมีความหมาย ช่วยดึงดูด
ผูค้นที่ปรารถนาจะมีส่วนร่วมให้ปฏิบติัต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีส านึกโดยพฒันาความคิด 
จิตใจความรู้สึกช่ืนชมต่อส่ิงแวดล้อมการศึกษามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่อง 
เที่ยวและชุมชน ซ่ึงช่วยให้กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวอยู่ได้อย่างยัง่ยืน การแปล
ความหมายช่วยให้นกัท่องเที่ยวเห็นภาพในการพิจารณาส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึง
ให้ทั้งคุณค่าทางวฒันธรรมและธรรมชาติเช่นกนั  

4. ต้องให้ชุมชนมีรายได้ (Locally Beneficial Tourism) เป็นการให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วม ถือว่าไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์กบัชุมชน และส่ิงแวดลอ้มเท่านั้นแต่ยงัช่วยพฒันา
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คุณภาพของประสบการณ์การท่องเที่ยว ชุมชนในทอ้งถิ่นมกัให้ความร่วมมือกบัการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศดว้ยการให้ความรู้ ให้บริการ ให้ความสะดวก และขายผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น ผลประโยชน์เหล่าน้ีจะมีประโยชน์กว่าที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะมีให้ต่อ
แหล่งท่องเที่ยว และส่ิงแวดลอ้ม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศช่วยก่อให้เกิดรายไดจ้ากการ
อนุรักษแ์หล่งท่องเที่ยว นอกเหนือไปจากผลต่อสังคม และวฒันธรรมทอ้งถิ่น  

5. ตอ้งให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ (Tourist Satisfaction) โดย ความพึงพอใจเป็นส่ิง
ที่ส าคญัต่อนกัท่องเที่ยว แมคอินทอช (McIntosh; 1975 อา้งถึงใน Pearce. 1991) กล่าว
ว่ามนุษย์มี Fulfillment Needs เร่ืองการท่องเที่ยวซ่ึงเรียกว่า Travel Needs Ladder ซ่ึง
หมายถึง ขั้นตอนของความพึงพอใจการท่องเที่ยว เช่น พอใจในเร่ืองของความ
ปลอดภัย พอใจในเร่ืองของความมั่น คงทางสังคมพอใจในข้อมูลการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศที่ถูกต้อง พอใจกับการจัดประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เหมาะสม พอใจความ
คาดหวงัที่เป็นจริงให้กบันักท่องเที่ยว ถึงอย่างไรก็ตาม ความพึงพอใจควรเป็นอนัดบั
รองจากการอนุรักษ ์(ปิยวรรณ คงประเสริฐ, 2551) 

 
2.2.3 แนวคิดในการก าหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนเิวศ 

 
ส านักพฒันาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว (2556) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิง

นิเวศมีขอบเขค ที่ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั คือการก าหนคมาตรฐานคุณภาพเหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโคยการยึดตามกรอบและแนวคิดพ้ืนฐานของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ไดแ้ก ่

1. ศักยภาพความเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง ความสามารถในการ
พฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของพ้ืนที่โดยยึดตามหลกัการของการท่องเที่ยวแบบยัง่ยืน 

2. การจดัการเพ่ือให้เกิดความยัง่ยืน หมายถึง ความสามารถในการควบคุม ดูแล 
การด าเนินงานการจดัการแหล่งท่องเที่ยวตามหลกัการของการท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยืน 

3. การสร้างจิตส านึกและการให้การศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
- การสร้างจิตส านึก หมายถึง การกระท าที่ก่อให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบ 

สนใจ ใส่ใจและการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

- การให้การศึกษาคา้นส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง การให้ความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับองค์ประกอบของแหล่งธรรมชาติและการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 
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4. การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถิ่น หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชน/ชุมชน 
ไดม้ีส่วนร่วมในการคิด การพิจารณาตดัสินใจ การค าเนินการและร่วมรับผิดชอบ
ในการเร่ืองต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชนนั้นรวมทั้งการกระจาย
รายไดห้รือผลประโยชน์สู่ทอ้งถิ่น 

2.2.3.1 การก าหนดดชันีช้ีวดัมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ส านักพฒันาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว (2556) ได้กล่าวว่า จาก

หลกัการของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้ง 4 องค์ประกอบ จึงไดน้ าหลกัการดงักล่าว
มาพิจารณาก าหนดดชันีช้ีวดัมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามแต่ละ
องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1. ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ในการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ 

องค์ประกอบในเร่ืองของศกัยภาพของเหล่งท่องเที่ยวในการที่
จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนับว่ามีความส าคัญที่สุด ซ่ึงแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศควรจะเป็นแหล่งท่องธรรมชาติที่สามารถ
ก่อให้เกิดความพอใจในการเรียนรู้และสัมผสักบัระบบนิเวศ 
อาจจะมีความเก่ียวขอ้งกับวฒันธรรมทอ้งถิ่น เพ่ือให้นักท่อง 
เที่ยวได้เรียนรู้ลักษณะวฒันธรรมที่มีวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ
หรือ เป็นส่วนในระบบนิ เวศของแหล่งท่อง เที่ ยวนั้ นๆ 
นอกจากน้ี การค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยวเป็นส่ิง
หน่ึงที่ส าคัญในการจัดการท่องเที่ยว เชิงนิ เวศในแหล่ ง
ธรรมชาติ จากแนวคิดดงักล่าว ศกัยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ จึงสามารถสรุปดชันีมาตรฐานคุณภาพได ้4 ดชันี ไดแ้ก่ 

1. แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติมีจุดดึงคูคค้านการท่องเที่ยว

และเรียนรู้ 
2. มีความอุคมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติ 

3. แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติมีความเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม

ทอ้งถิ่น 
4. ความปลอดภยัของแหล่งธรรมชาติในการท่องเที่ยว 
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2. การจัดการค้านการใช้ประโยชน์ของพื้นที่เพื่อให้เกิดความ

ยั่งยืน 

การประเมินมาตรฐานคา้นการจดัการท่องเที่ยวเพื่อให้

เกิดความยัง่ยืนจะตอ้งพิจารณา การจดัการใน 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้น
การใช้ประโยชน์ในแหล่งท่องเที่ยว โดยอาศยัหลกัการจ าเนก

เขตการจดัการและการประเมินขีดความสามารถในการรองรับ

ของพ้ืนที่  ด้านการบริการนักท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและวัฒนธรรม

ทอ้งถิ่น และดา้นการติดตาม และการประเมิน การเปลี่ยนแปลง
ของพ้ืนที่ที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถบ่งออกได้

เป็น 4 ดชันี ไดแ้ก่ 

1. การจดัการดา้นการใชป้ระโยชน์ของตวัเหล่งท่องเที่ยว 
2. การจดัการดา้นบริการนกัท่องเที่ยว 
3. การจดัการดา้นกิจกรรมการท่องเที่ยว 
4. การจดัการดา้นการติดตามและการประเมินการเปลี่ยนแปลง

ของพ้ืนที่อนัเน่ืองมาจากการท่องเที่ยว 
3. การจัดการด้านการให้ความรู้และสร้างจิตส านึก 

การจัดการด้านการเรียนรู้และการสร้างจิตส านึกจะ
พิจารณาจากการด าเนินงานขององคก์รที่ดูและรับผิดชอบพ้ืนที่

ในการสร้างเสริมจิตส านึกและการเรียนรู้ในเร่ืองคุณค่าของ

ทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและการอนุรักษส่ิ์งเวคลอ้ม แก่

นักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ดูแลพ้ืนที่ ผูป้ระกอบการ และชุมชน

ท้องถิ่นที่อยู่  โคยรอบแหล่งท่องเที่ยว ซ่ึงองค์ประกอบน้ี
ประกอบดว้ย 4 ดชันี ไดแ้ก่ 

1. มีศูนย์บริการที่ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวและความสะดวกแก่
นกัท่องเที่ยว 

2. มีการให้ความรู้แก่นกัท่องเที่ยวในดา้นการประหยดัพลงังาน
และการก าจดัของเสียอยา่งถูกวิธี 
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3. มีการให้ความรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและการ
อนุรักษก์บัพนกังานน าเที่ยวนกัท่องเที่ยวและชุมชนที่อยูโ่ดยรอบ
พ้ืนที ่
4. มีบุคลากรที่มีความรู้เ ร่ืองระบบนิเวศ และการอนุรักษ์
ให้บริการด้านความรู้แก่นักท่องเที่ยว ผูป้ระกอบการท่องเที่ยว 
และชุมชน 

4. การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการท่องเทีย่ว 

การเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบต่างๆ จะช่วยให้ชุมชนได้รับ
ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงจะ

ท าให้ชุมชนท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของ
แหล่งท่องเที่ยวที่ เป็นธรรมชาติ เป็นการช่วยส่งเสริมการ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอีกด้วย องค์ประกอบน้ีประกอบด้วย 2 

ดชันี ไดแ้ก่ 

1. ชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วนในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว 

2.  ชุมชนมีรายไดจ้ากการท่องเที่ยว 
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2.2.4 ประเภทของการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
 

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) กล่าวว่า ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศออกเป็น 5 
ประเภท 
1. การท่องเที่ยวเชิงการศึกษาธรรมชาติ (Nature Tourism) เป็นการท่องเที่ยวในแหล่ง
ธรรมชาติที่มีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษาวิจยัเก่ียวกบัพืช สัตวแ์ละส่ิงแวดลอ้ม โดยมีกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกนัของผูเ้ก่ียวขอ้งภายใตก้ารจดัการส่ิงแวดลอ้มและการท่องเที่ยวอยา่งเหมาะสม
เพ่ือมุ่งเนน้ให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอยา่งยัง่ยืน 
 
2. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ( Marine Ecotourism) เป็นการท่องเที่ยวอย่างมีความ
รับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเลที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะถิ่นและเก่ียวเน่ืองกบั
ระบบนิเวศทางทะเล โดนมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผูเ้ก่ียวขอ้งภายใต้การจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของทอ้งถิ่น เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกต่อ
การรักษาระบบนิเวศทางทะเลอยา่งยัง่ยืน 
 
3. การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (Litho Travel) เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นหิน
ผาลานหินทราบ อุโมงคโ์พลง ถ ้าน ้าลอด ถ ้าหินงอกหินยอ้ย เพ่ือชมความสวยงามภูมิทศัน์ที่
มีความแปลกจากการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนโลก โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูเ้ก่ียว 
ขอ้งภายใตก้ารจดัการส่ิงแวดลอ้มและการท่องเที่ยวอยา่งมีส่วนร่วมของทอ้งถิ่น เพ่ือมุ่งเกิด
จิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอยา่งยืน 
 
4. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) เป็นการท่องเที่ยวไปยงัพ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ือ
ช่ืนชมความสวยงาม ความส าเร็จ และความเพลิดเพลินในพ้ืนที่เกษตรกรรมนั้น ๆ โดยมี
กระบวนการเรียนรู้ให้ไดป้ระสบการณ์ใหม่บนพ้ืนฐานความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อ
การรักษาสภาพแวดลอ้มของพ้ืนที่เกษตรกรรมแห่งนั้น ซ่ึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนับว่า
เหมาะสมกบัประเทศไทยเพราะประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเกษตรกร 
 
5. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทางธรรมชาติ (Natural Health Tourism) เป็นการท่องเที่ยวใน 
พ้ืนที่ธรรมชาติเพ่ือท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพทางธรรมชาติ เช่น 
การอาบน ้าแร่หรือน ้าพุร้อน การออกก าลงักายในแหล่งท่องเที่ยว เป็นตน้ โดยเนน้การดูแล
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รักษาสุขภาพทั้งกายและใจของนักท่องเที่ยวดว้ยวิธีทางธรรมชาติบ าบดั อีกทั้งมีจิตส านึก
ต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2549) กล่าวว่า ประเภทของการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
1. กลุ่มทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมซ่ึงมีความ

หลากหลาย มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและเกี่ยวเน่ืองกับวัฒนธรรมหรือ
วิถีชีวิตของคนท้องถิ่น สามารถแบ่งได ้2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1.1 ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางบก ซ่ึงมีระบบนิเวศเป็นป่าบก 
เช่น ป่าดิบช้ืน ป่าดิบแลง้ และป่าสน เป็นตน้ และมีส่ิงอื่น ๆ ที่น่าสนใจเป็น
องค์ประกอบ เช่น น ้ าตก ถ ้ า ล าห้วย ภูเขา สัตว์ป่า พืชพนัธ์ุ และชุมชนที่ใช้
ชีวิตเก่ียวเน่ืองกบัป่า เป็นตน้ รูปแบบหรือกิจกรรมกาท่องเที่ยวเชิงนิเวศทาง
บก เช่น การเดินป่า การศึกษาระบบนิเวศบนบก การขี่มา้ การนัง่ชา้ง การร่วม
กิจกรรมเรียนรู้พฤติกรรมของคนในชุมชน เป็นตน้ หรือนกัท่องเที่ยวบางกลุ่ม
อาจท ากิจกรรมเพียงบางส่วนเท่านั้นเรียกว่า เป็นกิจกรรมก่ึงนิเวศ เช่น การ
ถ่ายรูปสัตวป่์า เป็นตน้ นกัท่องเที่ยวบางคนอาจมีกิจกรรมเพื่อความเพลิดเพลิน 
พกัผ่อน และชมความงาม เช่น การชมทิวทศัน์และการพกัผ่อนปิกนิก เป็นตน้ 

 
1.2 ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ประกอบดว้ย ทรัพยากร

ชายฝ่ังทะเล เกาะแก่ง ทั้งน้ีอาจรวมถึงพ้ืนที่รอยต่อ เช่น แนวปะการัง หญ้า
ทะเล กองหิน พนัธ์ุไม้ตามชายหาด รวมถึงวิถีชีวิตของชาวประมง เป็นต้น 
รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล เช่น การพายเรือแคนูและ
คายคั การศึกษาระบบนิเวศในน ้ าทะเล การล่องแพ การด าน ้ าดูปะการังทั้งด า
น ้ าต้ืนและด าน ้ าลึกการร่วมกิจกรรมเรียนรู้พฤติกรรมของคนในชุมชน ส่วน
กิจกรรมก่ึงนิเวศ เช่น การถ่ายรูปและการตกปลาเป็นตน้ ส าหรับกิจกรรมเพื่อ
ความเพลิดเพลิน พกัผ่อน และชมความงาม เช่น การล่องเรือชมทิวทศัน์ การ
เล่นเรือใบ การเล่นน ้าและการว่ายน ้า เป็นตน้ 

 
2. ส่ิงที่ถูกสร้างหรือพัฒนาขึ้นมารองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น สถานที่พกั 

ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ สาธารณูปโภค และรายการท่องเที่ยว เป็นตน้ 



25 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ 
 

2.3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
 

การด ารงชีวิตประจ าวนัของมนุษย์นั้นแต่ละคนจะมีแนวความคิดพ้ืนฐานและ
บริบทที่ต่างกันประกอบการตัดสินใจในการท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงมีนักวิชาการได้เสนอ
แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองการตดัสินใจสรุปไดด้งัน้ี 
 

วุฒิชัย จ านงค์ (2523) กล่าวว่า การตดัสินใจเป็นเร่ืองของการจดัการที่ตอ้งท าใน
การจดัการเร่ืองต่าง ๆ  ที่มีความส าคญัเป็นอย่างย่ิงในการปฏิบติังานทุก ๆ  เร่ือง ทุก ๆ กรณี 
เพื่อให้การด าเนินการบรรลุวตัถุประสงค์ ซ่ึงอาจจะมีเคร่ืองมือบางอย่างมาช่วยในการ
พิจารณาตดัสินใจโดยมีเหตุผลส่วนตวัทางดา้นอารมณ์ ความรัก ความพึงพอใจส่วนบุคคล
เข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในการตัดสินใจ และมีลักษณะเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย
ขั้นตอนต่าง ๆ ต่อเน่ืองกนัไป ดงัน้ี 

1. การแยกแยะตวัปัญหา (Problem Identification) โดยการคน้หาความเขา้ใจกบั 
ตวัปัญหาที่แทจ้ริง ก็เพราะเหตุว่ากระบวนการตดัสินใจจะเร่ิมตน้ตามขั้นตอนแรก เมื่อผูท้  า
การตดัสินใจมีความรู้สึกว่าไดเ้กิดปัญหาขึ้นมา นัน่ก็คือเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในว่าได้
มีปรากฏบางส่ิงบางอยา่งมิไดเ้ป็นไปตามที่คาดคิด 

2. การหาขอ้มูลข่าวสารของปัญหานั้น (Information Search) เป็นการขอ้มูลหรือ
ข่าวสารที่เป็นสาเหตุหรือส่ิงที่ก่อให้เกิดปัญหานั้น ซ่ึงอาจจะไม่ใช่สาเหตุโดยตรงก็ได ้

3. การประเมินค่าข่าวสาร (Evaluation of Information) เป็นความจ าเป็นที่จะตอ้ง 
ประเมินค่า เพ่ือดูว่าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมานั้นมีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความ
เพียงพอและสามารถที่จะน าขอ้มูลข่าวสารนั้นไปวิเคราะห์ปัญหาไดห้รือไม่ 

4. การก าหนดทางเลือก (Listing Alternative) คือ การน าขอ้มูลข่าวสารที่ไดรั้บและ
ผ่านขั้นตอนของการประเมินค่าข่าวสารแลว้นั้นมาก าหนดเป็นทางเลือกในการตดัสินใจ ซ่ึง
การก าหนดทางเลือกน้ีต้องการก าหนดทางเลือกให้มากที่ สุดและครอบคลุมวิธีการ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งหลากหลาย 
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5. การเลือกทางเลือก (Selection of Alternative) เมื่อไดก้  าหนดทางเลือกต่าง ๆ 
ออกมาแล้ว พร้อมทั้งก าหนดล าดับความส าคัญและความเหมาะสมในการแก้ปัญหา 
ขั้นตอนต่อไปคือการเลือกทางเลือกที่จะปฏิบติัการต่อไป และขั้นน้ีเองที่เป็นที่ยอมรับกนั
โดยทัว่ไปว่าเป็นการตดัสินใจอยา่งแทจ้ริง 

6. การปฏิบตัิตามการตดัสินใจ (Implement of Decision) เมื่อทางเลือกที่ถูกก าหนด
มาไดรั้บการตดัสินใจแลว้ว่าจะท าอะไร ท าอยา่งไร ก็จะเป็นการด าเนินการหรือปฏิบตัิตาม
การตดัสินใจที่เราเลือกเพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงคท์ี่ตั้งไว ้

 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2548) กล่าวว่า การตดัสินใจที่รอบคอบตั้งอยูบ่น

พ้ืนฐานหลกัของเหตุและผล ประกอบไปดว้ยทฤษฎีที่ส าคญั ๆ  ไดแ้ก่ ทฤษฎีการตดัสินใจ
เชิงเหตุผล (Rational Decision Making) ทฤษฎีตัวแบบการเปลี่ยนปลงจากเดิมบางส่วน 
( Incremental Decision Making)  และ  ทฤษฎีการตัดสินใจแบบผสมผสาน (Mixed -
scanning) 

 
1. ทฤษฎีการตดัสินใจเชิงเหตุผล (Rational Decision Making) มีล  าดบัขั้นตอนการ
ประเมินดงัน้ี 

1.1 วิเคราะห์ปัญหาว่าปัญหานั้ นมีความส าคัญเพียงใด อะไรคือ
ปัญหา และปัญหาที่เกิดขึ้นมีวิธีการแกไ้ขปัญหาอยา่งไร 

1.2  วิเคราะห์วตัถุประสงค์ว่าปัญหานั้นเรามีวตัถุประสงค์อะไรใน
การแกไ้ขปัญหาเพ่ือที่จะท าให้สามารถแกไ้ขปัญหาไดต้รงกบัปัญหาที่เกิดขึ้น 

1.3. วิเคราะห์ทางเลือก โดยอาจจะใช้แนววิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ 
เช่น ถา้จะลงทุนแลว้มีจุดคุม้ทุนหรือไม่ แลว้น าทางเลือกเหล่านั้นมาเปรียบเทียบ
เพื่อตดัสินใจเลือกทางเลือกที่เห็นว่าเหมาะสมและดีที่สุด 
2. ทฤษฎีตวัแบบการเปลี่ยนปลงจากเดิมบางส่วน (Incremental Decision Making) 
มีแนวคิดดงัน้ี 

2.1 นโยบายเป็นกิจกรรมการปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองจากอดีตที่มีการ
ยอมรับในค่านิยม 

2.2 ผูม้ีอ  านาจในการพิจารณานโยบาย มีการปรับปรุงนโยบายจาก
เดิมเป็นบางส่วนเพราะไม่ไดดู้ขอ้มูลทั้งหมด 

2.3 มีขอ้จ ากดัในการปฏิบตัิต่าง ๆ มาก 
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2.4 ด าเนินการต่อจากนโยบายเดิม 
2.5 มีความเก่ียวขอ้งกบัเชิงการเมือง และมีขอ้จ ากดั 
2.6 มีการใชค้วามคิดเห็นหรือดุลยพินิจในการพิจารณา 
2.7 การตดัสินใจไม่แน่นอน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการตดัสินใจ

ไดต้ลอด 
2.8  เนน้แกปั้ญหาความไม่สมบูรณ์ทางสังคม 
2.9 มีลกัษณะการเป็นอนุรักษนิ์ยม 

3. ทฤษฎีการตดัสินใจแบบผสมผสาน (Mixed–scanning) เป็นการตดัสินใจที่เนน้ 
การประนีประนอมระหว่างหลักเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงจากเดิมบางส่วน 
วิธีการตดัสินใจแบบผสมผสานน้ีมีลกัษณะเหมือนกบัการดูดาวบนทอ้งฟ้าว่ามีดาว
อะไรบา้ง ทางเลือกใดเป็นทางเลือกที่น่าสนใจแลว้จึงตดัสินใจเลือก 
 
Solomon (2002) กล่าวว่า การตดัสินใจ เป็นลกัษณะของกิจกรรมกระบวนการใน 

การตัดสินใจและของแต่ละบุคคลที่เกิดขึ้ นเมื่อท าการประเมิน (Evaluating) การได้รับ 
(Obtaining) การใช ้(Using) การด าเนินการภายหลงัการบริโภค (Disposing) 
 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่า การตัดสินใจ คือ กระบวนการที่เก่ียวกับ
พฤติกรรมของบุคคลที่เก่ียวกบัการคน้หา (Searching) การซ้ือ (Purchasing) การใช ้(Using) 
การประเมิน (Evaluating) และการใชจ่้าย (Disposing) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของเขา 
หรืออาจจะกล่าวไดว่้า การตดัสินใจ คือ พฤติกรรมและการกระท าเก่ียวกบัการตัดสินใจ
ของผูบ้ริโภคที่เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ การใช้สินคา้และบริการ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
และความพึงพอใจของผูท้ี่ตดัสินใจ 

 
สรุปไดว่้า การตดัสินใจนั้นจะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลกัการและเหตุผล โดยอาจมี

เหตุผลส่วนบุคคลด้านอารมณ์  หรือความคิดพ้ืนฐานแตกต่างกันไป หรืออาจใช้
ประสบการณ์เดิมมาช่วยในการตดัสินใจ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจที่
ดีที่สุดของแต่ละบุคคล 
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2.3.2 ความส าคัญของการตัดสินใจ 
 

ทฤษฎีการบริหารองค์การในยคุหน่ึงไดใ้ห้ความส าคญัเก่ียวกบัระบวนการบริหาร 
(Management Process) อันไดแ้ก่ การวางแผน การจัดการองค์การ การบริหารงานบุคคล 
การอ านวยการและการควบคุม ต่อมาไดม้ีการปรับเปลี่ยนแนวคิดไปว่า แมว่้าจะท าหน้าที่
ดังกล่าวได้ดีเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าขาดการตัดสินใจที่ดีพอแลว้ยากที่จะท าให้การบริหาร
องคก์ารสู่ความส าเร็จไดก้ารตดัสินใจจึงมีความส าคญั 4 ประการ (Stoner. 1978) ดงัน้ี 

1. การตดัสินใจเป็นเคร่ืองวดัความแตกต่างระหว่างผูบ้ริหารกบัผูป้ฏิบัติงาน ผูท้ี่
เป็นผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ต้องแสดงความรู้ความสามารถในการตัดสินใจที่ดีกว่า
ผูป้ฏิบตัิงาน ผูบ้ริหารจะตอ้งมีเหตุผล มีหลกัการ มีเจตคติและวิจารณญาณที่ดีกว่า 

2. การตดัสินใจเป็นมรรควิธีน าไปสู่เป้าหมายองคก์าร ผูบ้ริหารควรตระหนกัเสมอ
ว่า การตดัสินใจมิใช่เป็นเป้าหมายในตวัของมนัเอง แต่เป็นมรรควิธี แนวทาง วิธีการ และ
เคร่ืองมือที่จะท าให้การบริหารองคก์าร ประสบความส าเร็จ บรรลุเป้าหมายที่ไดก้  าหนดไว ้
ดงันั้นการก าหนดเป้าหมายองคก์ารให้ชัดเจนก็เป็นส่ิงส าคญัที่จะตอ้งเร่ิมตน้ การหาวีการ
และแนวทางปฏิบัติที่หลากหลาย ก็เป็นขั้นตอนที่กระท าตามมา และน่ีคือการตัดสินใจ
นั่นเอง การก าหนดแนวทางวิธีการทีดีที่หลากหลายและสร้างสรรค์จะน าพาให้องค์การสู่
ความส าเร็จได ้

3. การตดัสินใจเป็นเสมือนสมองขององคก์าร การตดัสินใจที่ดีก็เหมือนกบัคนเรามี
สมองและระบบประสาทที่ดี ก็จะท าให้ตวัเราประสบผลส าเร็จในชีวิตการงาน ชีวิตส่วนตวั 
และชีวิตทางสังคมได ้ในขณะ เดียวกนัถา้เป็นการตดัสินใจที่ดีก็จะตอ้งมีสมองและระบบ
ประสาทขององค์กรที่ดีด้วย จึงจะท าให้องค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ 
ผูบ้ริหารที่ดีจะตอ้งกระตือรือร้น ใฝ่หาแนวทางแกไ้ขปัญหาอยู่ตลอด เวลา จะตอ้งค าเนิน
การอย่างต่อเน่ืองเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ ก าหนดแนวทางใหม่ยกระดบัมาตรฐานและ
ป้องกนัปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานตามแผนที่ก  าหนดไวไ้ด ้

4. การตัดสินปัญหาเป็นกลยุทธ์การแกปั้ญหาในอนาคต ในทฤษฎีการตดัสินใจ
ทัว่ไปมองว่าเป็นการแกไ้ขปัญหาในอดีต ซ่ึงไดแ้ก่ ปัญหาขอ้ขดัแยง้ซ่ึงมีสะสมมาตั้งแต่ใน
อดีต และมีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคต ซ่ึงก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้หมดส้ิน และยงัมี
ปัญหาใหม่ ๆ เขา้มาอีกมากมาย โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิดหรือกระบวนทศัน์ 
ในการมองปัญหาใหม่ให้มองไปถึงปัญหาในอนาคต ซ่ึงไดแ้ก่ปัญหาป้องกนั ที่รู้แลว้ว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคด ก็ควรมีการตดัสินใจล่วงหน้าก่อนปัญหาจะเกิดขึ้น ปัญหาเชิงพฒันาก็
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เป็นอีกเร่ืองหน่ึงที่ผูบ้ริหารตอ้งให้ความสนใจ เป็นการมองโดยใช้วิสัยทศัน์ (Vision) ของ
ผูบ้ริหารในการพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคด ก าหนดภายอนาคต ( Scenario) ไวพ้ร้อม
ก าหนดทางเลือกเพ่ือแกปั้ญหาในแต่ละภาพอนาคตนั้น อาทิ ภาพอนาคต มุ่งเน้น 3 C ซ่ึง
ไดแ้ก ่ลูกคา้ (Customer) การแข่งขนั (Competition) และการเปลี่ยนแปลง (Change) ดงันั้น
ผูบ้ริหารตอ้งเตรียมการที่จะคิดวางแผนและก าหนดกลยทุธ์ในเร่ืองดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นกล
ยทุธ์ในการบริการลูกคา้เหนือความคาดหวงั กลยทุธ์การแข่งขนัสู่ความเป็นเลิศ และกลยทุธ์
สู่องคก์รอจัฉริยะ เป็นตน้  

 
2.3.3 รูปแบบการตัดสินใจ 

 
การตดัสินใจเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในการด าเนินชีวิต โคยเฉพาะในการ

ปฏิบตัิงานองคก์รต่าง ๆ ตอ้งตดัสินใจ ซ่ึงอาจกระท าเพียงคนเดียว หรือกระท ากนัเป็นกลุ่ม
แลว้แต่ สถานการณ์ และความเหมาะสม การแบ่งรูปแบบการตดัสินใจสามารถแบ่งไดเ้ป็น 
2 รูปแบบ โดยใชจ้ านวนคนที่ร่วมดดัสินใจเป็นเกณฑ์ 

1. การตัดสินใจโดยบุคคลคนเดียว (Individual Decision Making) ใช้ส าหรับการ
ตดัสินใจในเร่ืองง่าย ๆ ที่ผูท้  าการตดัสินใจไดก้ าหนดไวถ้่วงหนา้ หรือเร่ืองเร่งด่วนฉุกเฉินที่
ไม่มีเวลาพอส าหรับการปรึกษาหารือกบับุคคลอื่น ๆ เช่น การตดัสินใจว่าอ่านหนงัสือสอบ
ก่อนก่ีวนั วิชาใดจะอ่านวนัไหน 

2. การตัดสินใจโดยกลุ่มบุคคล (Group Decision Mailing) เป็นการตัดสินใจโดย
ให้ผูม้ีหน้าที่ที่จะตอ้งปฏิบติัตามผลของการตดัสินใจนั้น ไดม้ิส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น และให้ขอ้มูล การตดัสินใจโดยกลุ่มบุคคลน้ีเหมาะส าหรับการตดัสินใจในเร่ืองที่
ยุ่งยากซับซ้อน หรือเร่ืองที่ผูบ้ริหารไม่มีขอ้มูล ข่าวสาร และสารสนเทศ เพียงพอหรือขาด
ประสบการณ์ในเร่ืองนั้น ๆ หรือไม่มีความช านาญในดา้นนั้น ๆ  อยา่งเพียงพอ จึงจ าเป็นตอ้ง
ฟังความคิดเห็นจากผูม้ีประสบการณ์ ผูรู้้ แล้วประมวลความคิดเห็นมาเป็นก าหนดการ
ตดัสินใจ กลุ่มบุคคลดงักด่าวอาจ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร หัวหนา้ส่วนงาน คณะกรรมการบริษทั ที่
ปรึกษา หรือผูท้รงคุณวุฒิ วิธีการตดัสินใจอาจท าไดโ้ดย 

- การตดัสินใจโดยใช้ขอ้ยุติที่เป็นมติในเสียขา้งมาก อาจใช้ระบบเสียงขา้ง
มากเกินกว่าก่ึงหน่ึง หรือใช ้2 ใน 3 แลว้แต่ความส าคญัของเร่ืองในการตดัสินใจ 

- สมาชิกในกลุ่มหรือในที่ประชุมเสนอความคิดเห็น แลว้ให้ผูบ้ริหารน ามา
พิจารณาประกอบการตดัสินใจเอง 
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สรุป จะเห็นไดว่้า ขอ้มูล ข่าวสาร ระบบสารสนเทศ จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงต่อการ
ตดัสินใจ หากมีขอ้มูลที่ควบถว้น ถูกตอ้ง ทนัสมยั และเช่ือถือได ้ผูต้ดัสินใจยอ่มสามารถใช้
ดุลยพินิจในการเลือกตดัสินใจอยา่งใดอยา่งหน่ึงไดง้่าย และมีโอกาสผิดพลาดนอ้ยที่สุด 

 
2.3.4 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ 

 
เน่ืองจากการตดัสินใจจ าเป็นที่ตอ้งน าขอ้มูล ข่าวสาร และตอ้งศึกษาสภาพแวดลอ้ม

ทั้งภายในและภายนอก เช่น การตดัสินใจเปิดตลาดใหม่ใน ประเทศจีนผูบ้ริหารตอ้งมีการ
หาขอ้มูล ของ ประชากรพฤติกรรมผูบ้ริโภค กฎระเบียบทางการคา้ในประเทศจีนกฎหมาย
การคา้ต่าง ๆ เป็นตน้ ซ่ึงสามารถสรุป ความขดัแยง้ของบุคคลในการตดัสินใจ เน่ืองจาก
ความตอ้งการของบุคคลหลาย ๆ อย่างอาจเกิดขึ้น ไดใ้นเวลาเดียวกนั จึงก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ในใจเมื่อตอ้งเลือกตดัสินใจซ่ึงปรากฎได ้3 ลกัษณะคือ 
1. Approach and Approach Conflict เป็นความขดัแยง้ที่เกิดจากตอ้งตดัสินใจเลือกส่ิงต่าง 

ๆ เพียงอย่างเดียวจากส่ิงที่ต้องการหรือชอบทั้งคู่หรือทั้งหมด เช่น ต้องการรถยนต์
โทรศพัทม์ือถือและโน๊ตบุ๊ค แต่เลือกเพียงอยา่งเดียว เป็นตน้ 

2. Avoidance and Avoidance Conflict เป็นความขดัแยง้ที่เกิดจากการตอ้งตดัสินใจเลือก
ส่ิงด่าง ๆ เพียงอยา่งเดียวจากส่ิงที่ไม่ตอ้งการหรือไม่ชอบทั้งคู่หรือทั้งหมด เช่น เด็กท า
ความผิดผูป้กครองให้เลือกการถูกลดโทษ โดยตอ้งเลือกว่าจะถูกตดัเงินหรือถูกดี 

3. Approach and Avoidance Conflict เป็นความขดัแยง้ที่เกิดจากการที่ตอ้งตดัสินใจเลือก
ส่ิงต่าง ๆ จากส่ิงที่มีความตอ้งการหรือชอบและไม่ตอ้งการหรือไม่ชอบอยู่ในของ แต่
ละส่ิงนั้น 1 เช่น ชอบทานฝอยทองแต่กลวัอ้วน อยากไวผ้มยาวแต่ขี้ เกียจสระผม แต่
ตอ้งเลือกว่าจะกินหรือไม่กิน ภาวะความขดัแยง้ภายในใจของบุคคลดงักล่าวจะเกิดขึ้น
ในชีวิตประจ าวนัเสมอ ก่อให้เกิดปัญหาแก่บุคคลในการตดัสินใจ คงันั้นบุคคลจึงควร
อาศยัประสบการณ์และขอ้มูลต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการที่ดีในการตดัสินใจ จึงจะ
ช่วยลดปัญหาความผิดพลาดในการตดัสินใจลงได ้
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2.4 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
 

2.4.1 ความหมายของพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
พฤติกรรมดา้นการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของ 

นักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ซ่ึงไดม้ีผูก้ล่าวถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นกัท่องเที่ยวไว ้พอสรุปไดด้งัน้ี 

 
วาสนา อ่องเอี่ยม (2546) กล่าวว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยว เป็นลกัษณะพฤติกรรมในการ

ตัดสินใจ และเลือกรูปแบบที่จะเดินทางท่องเที่ยว  ซ่ึงรูปแบบของการท่องเที่ยวจะมีอยู่หลาย ๆ 
ลกัษณะที่แตกต่างกนัไป และนกัท่องเที่ยวจะท าการพิจารณาเลือกรูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัลกัษณะ พฤติกรรมของตนเอง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการท่องเที่ยว 

 
สุกญัญา เจริญศรี (2549) กล่าวว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยว เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกใน

รูปแบบที่หลากหลาย แตกต่างกนั ของแต่ละบุคคล ซ่ึงส่งผลให้เป้าหมายของการท่องเที่ยวก็มีความ
แตกต่างกนัไปดว้ย เช่น ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ไดรั้บ ความช่ืนชอบของแต่ละบุคคลใน
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหน่ึง เป็นตน้ 
 

เนาวรัตน์ พลายน้อย (2538) กล่าวว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยว คือ ปัจจัยที่ท าให้บุคคล
ตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยว ซ่ึงได้แก่ ปัจจัยในการท่องเที่ยว เวลา และความตั้งใจในการ
ท่องเที่ยว ซ่ึงจะเป็นตวัก าหนดที่ส าคญัเป็นอย่างมากต่อการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความ
อยากรู้อยากเห็นของมนุษย ์ปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีจึงเป็นส่ิงส าคญัที่จะก าหนดพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ให้แตกต่างกนัออกไปตามขอ้จ ากดัที่นกัท่องเที่ยวแต่ละบุคคลมีอยู่ 
 

ทวีลาภ รัตนราช (2553, อา้งใน พทัธมน ภมรานนท์) กล่าวว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวที่
ส าคญั ไดแ้ก่ พฤติกรรมการเดินทาง วตัถุประสงค์ของการเดินทาง การพกัแรม และอื่น ๆ แบ่งได้
ดงัน้ี 

1. วตัถุประสงค์ของการเดินทาง ชาวไทยส่วนใหญ่จะท่องเที่ยวเพื่อแบบไปพกัแรมมาก
ที่สุดและอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการเย่ียมเยือน การไปติดต่อราชการหรือติดต่อธุรกิจต่าง 
ๆนอกจากนั้นในปัจจุบนัน้ีการท่องเที่ยวมีวตัถุประสงคท์ี่เพ่ิมขึ้น เช่น การท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ เพ่ือ 
การกีฬา เพื่อการประชุมสัมมนา หรือเพื่อศาสนา เป็นตน้ 
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2. พาหนะที่ใชใ้นการเดินทาง การเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยวจ าเป็นตอ้งมีพาหนะที่ใชส้ าหรับ 
การเดินทางซ่ึงจะมีความแตกต่างกนัตามสภาพทางกายภาพของสถานที่ที่จะไปและโครงสร้างของ 
การคมนาคม 

3. ลกัษณะของการเดินทางนกัท่องเที่ยวชาวไทยนิยมที่จะเดินทางท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม เช่น 
กลุ่มเพื่อน กลุ่มครอบครัว หรือบริษทัน าเที่ยว เป็นตน้ 
 
สรชัย พิศาลบุตร และ นฤมล สมิตินันทน์ (2526) กล่าวว่า พฤติกรรมของมนุษย์อาจ

แตกต่างกนั ไปตามสถานภาพทางสังคมของแต่ละคน การแสดงออกอาจแสดงออก ไดห้ลากหลาย
รูปแบบ ซ่ึงอาจมีเหตุผลหลายอย่างประกอบกนั กล่าวคือ ส่วนหน่ึงมาจากความพอใจส่วนตวั และ
อีกส่วนหน่ึงเพื่อตอ้งการแสดงสถานภาพของตนเอง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและไดรั้บการยกย่องจาก
สังคม แต่ส าหรับบางคนการเดินทางท่องเที่ยวมีเหตุผลมาจากความต้องการหลีกหนี  ภารกิจใน
ชีวิตประจ าวนัที่ซ ้ าซาก รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความอยากรู้ อยากเห็น อยากมี
ประสบการณ์แปลกๆ ใหม่ๆ 

 
สรุป พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกมาหลากหลายรูปแบบ

แตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล ซ่ึงมาจากความพึงพอใจ ความตอ้งการ ความอยากรู้ อยากเห็น ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อการตดัสินใจ วิธีการเดินทาง เป้าหมาย 
 

2.4.2 องค์ประกอบของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
 

พฤติกรรมนกัท่องเที่ยว เป็นการกระท าทุกอย่างของนักท่องเที่ยวไม่ว่าการกระท า
นั้นนกัท่องเที่ยวจะรู้ตวัหรือไม่รู้ตวัก็ตาม  และบุคคลอื่นจะสังเกตการกระท านั้นไดห้รือไม่
ก็ตามก็เพ่ือมุ่งตอบสนองส่ิงใดส่ิงหน่ึงในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หน่ึง  โดยพฤติกรรม
ภายนอกของนักท่องเที่ยว (Tourist’s Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมที่ผูอ้ื่นสังเกตไดโ้ดย
อาศัยประสาทสัมผัส   ส่วนพฤติกรรมภายในของนักท่อง เที่ยว  (Tourist’s Covert 
Behavior)  เป็นการท างานของอวยัวะต่างๆ ภายในร่างกายรวมทั้งความรู้สึกนึกคิดและ
อารมณ์ที่ถูกควบคุมอยู่ภายในจะมีความสัมพันธ์กัน   โดยพฤติกรรมภายในจะเป็น
ตวัก าหนดพฤติกรรมภายนอกเป็นส่วนใหญ่แบ่งออกได ้7 ประการดงัน้ี (จกัรกฤษณ์ เรือง
เวช,2550) 
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2.4.2.1 เป้าหมาย หมายถึง  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวทุกๆ พฤติกรรมจะต้องมี
เป้าหมายในการกระท า เช่น นกัท่องเที่ยวกลุ่มอนุรักษต์อ้งการเกียรติยศโดย
การแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าตนเดินทางท่องเที่ยวโดยที่สภาพแวดล้อมใน
สถานที่ตนเดินทางยงัคงสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ดงัเดิม 

2.4.2.2 ความพร้อม หมายถึง ความมีวุฒิภาวะ  และความสามารถในการท า
กิจกรรม เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ เช่น นักท่องเที่ยวกลุ่มที่รักความ
ผจญภยั นิยมไต่เขา ปีนหนา้ผาตอ้งมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ
แลว้สามารถจะท ากิจกรรมที่ตนชอบได ้

2.4.2.3 สถานการณ์ หมายถึง เหตุการณ์หรือโอกาสที่เอื้ออ านวยให้เลือกกระท า
กิจกรรม เพื่อตอบสนองความตอ้งการ เช่น การท่องเที่ยวตามหมู่เกาะ ควร
กระท าในยามคลื่นลมสงบ ไม่ควรท าในขณะที่มีพายฝุนฟ้าคะนอง  

2.4.2.4 การแปลความหมาย หมายถึง วิธีการคิดแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการที่พอใจมากที่ สุดในสถานการณ์หน่ึง ๆ  เ ช่น  เวลาสิบสอง
นาฬิกา เป็นเวลาที่นักท่องเที่ยวควรเป็นเวลาที่นักท่องเที่ยวควรหยุดพัก
รับประทานอาหารกลางวนั 

2.4.2.5 การตอบสนอง คือ การตัดสินใจกระท ากิจกรรมตามที่ตนได้ตัดสินใจ
เลือกสรรแล้ว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ   เช่น  นักท่องเที่ยวได้
ตัดสินใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด เ พ่ือพักผ่อน ดังนั้ น
นกัท่องเที่ยวจะตอ้งวางแผนการเดินทาง และจดัการด าเนินการล่วงหน้า ใน
การกระท ากิจกรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก  าหนดไว ้ตั้งแต่กิจกรรมการ
ก าหนดสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมการเดินทาง กิจกรรมการจองที่พกั เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 

2.4.2.6 ผลลพัธ์ที่ตามมา คือ ผลจากการกระท าหน่ึง ๆ อาจไดผ้ลตามที่คาดหมาย
ไว ้หรืออาจตรงกนัขา้มกบัความคาดหวงัที่ตั้งใจไว ้เช่น นักท่องเที่ยวไดม้ี
ก  าหนดการเดินทางไวเ้พื่อมาพกัผ่อนวนัหยุดในประเทศไทย แต่ปรากฏว่า
ในเวลานั้นเกิดการชุมนุมที่สนามบิน และท าให้สนามบินต้องปิดท าการ 
เคร่ืองบินไม่สามารถลงจอดได้ มีผลลัพธ์ท าให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถ
บรรลุผลตามที่คาดหมายไวไ้ด ้

2.4.2.7 ปฏิกิริยาต่อความผิดหวงั คือ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อส่ิงที่กระท าลงไปไม่
บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ  จึงต้องกลับมาแปลความหมาย ไตร่ตรอง 
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เพื่อเลือกหาวิธีใหม่ๆ มาตอบสนองความต้องการ หรืออาจจะเลิกความ
ตอ้งการไป เพราะเห็นว่าเป็นส่ิงที่เกินความสามารถ เช่น การก่อวินาศกรรม
ในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดียในเดือนพฤศจิกายน ปี 2008 นักท่องเที่ยวที่
ตั้งใจจะเดินทางไปเมืองดงักล่าว จะตอ้งเกิดความผิดหวงัเพราะเกิดความ
กงัวลดา้นความปลอดภยั และอาจลม้เลิกความตั้งใจในการเดินทาง หรืออาจ
เปลี่ยนเส้นทางไปเมืองอื่นที่ปลอดภยักว่า 

 

2.5 ข้อมูลท่ัวไปของตลาดน ้าบางน ้าผึง้ 
 

2.5.1 ประวัติความเป็นมา 
 

ต าบลบางน ้ าผ้ึงตั้งอยู่ในอ าเภอพระประแดง ซ่ึงเป็น 1 ใน 6 ต าบลของอ าเภอพระ
ประแดง พ้ืนที่บริเวณน้ีเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มน ้ าท่วมถึงริมแม่น ้าเจา้พระยา มีล าคลองอยู่รอบๆ
ซ่ึงแต่ละคลองจะเช่ือมต่อกบั แม่น ้ าเจ้าพระยา ท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์แร่ธาตุและ
สารอาหารของพืชนานาชนิด โดยชาวบา้นส่วนใหญ่จะมีอาชีพท าสวนผลไม ้น ้าหวานจาก
เกสรดอกไมน้านาชนิดไดดึ้งดูดให้ผ้ึงมาอาศยัอยู่โดยทัว่ไปในพ้ืนที่ ชาวบา้นไดน้ าน ้าผ้ึงมา
ตกับาตรจนเป็นวิถีชีวิต  กลายเป็นประเพณีวฒันธรรมที่สืบทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น จึงได้
ขนานนามพ้ืนที่น้ีว่า “บางน ้าผ้ึง” ชาวบา้นในต าบลบางน ้าผ้ึงส่วนใหญ่เรียกต าบลบางน ้ าผ้ึง
ว่ากระเพาะหมู เพราะพ้ืนที่อยูติ่ดแม่น ้าเจา้พระยา และเมื่อน ้าทะเลหนุนสูง น ้าก็เลยไหลเขา้
มาไดทุ้กดา้นพอน ้าลดก็เลยเป็นแอ่งกระทะจึงเรียกว่า “กระเพาะหมู” จึงท าให้โดดเด่นและ
เป็นเอกลกัษณ์พิเศษ ซ่ึงในอดีตนั้นการที่น ้าทะเลหนุนสูง ท าให้ท่วมสวนเกษตรจ านวนมาก 
และผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย จนในปี 2540 กรมโยธาธิการไดส้ร้างเขื่อนลอ้มรอบ
ตามนโยบายให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวแหล่งปอดสุดท้ายของคนกรุงเทพมหานคร โดยมีการ
เวนคืนที่ดิน หากใครที่ตอ้งการขายที่ดินคืนให้แก่รัฐก็สามารถท าได ้แต่ถา้หากไม่ประสงค์
ก็สามารถอาศยัอยูใ่นที่เดิมได ้และหลงัจากนั้นทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางน ้าผ้ึงและ
ประชาชนบางน ้าผ้ึงไดร่้วมใจปลุกวิถีชีวิตดั้งเดิมขึ้นมาใหม่ พร้อมใจสร้างตลาดขึ้นมาใหม่ 
“ตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึง” เน่ืองจากเล็งเห็นว่า ชุมชนมีศกัยภาพเพียงพอ มีทั้งที่ดินและผลผลิต
ทางการเกษตรที่หลากหลาย โดนสินคา้ที่จะน ามาจ าหน่ายจะตอ้งเป็นสินคา้ที่ท าดว้ยตัวเอง
มาจากคนในพ้ืนที่ต าบลบางน ้ าผ้ึง และต าบลใกลเ้คียงอีก 5 ต าบลเท่านั้น และสามารถน า
สินคา้โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) มาจดัจ าหน่ายในตลาดได ้จนถึงปัจจุบนั
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ไดเ้ติบโตจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจงัหวดัสมุทรปราการ นับเป็นตลาดใกลก้รุง
ที่มีสินคา้หลากหลายทั้งของกินของใชข้องฝากนานาชนิด จดัเป็นซุ้มให้มีทางเดินยาวกว่า 2 
กิโลเมตร ขนานไปกบัคลองซอยสายเล็ก ๆ ที่แตกแขนงจากแม่น ้าเจา้พระยาเขา้มาในพ้ืนที่
ที่ท าการเกษตรของชาวบา้นจดัจ าหน่ายทั้งสินคา้ทางการเกษตร ไดแ้ก่ ตน้ไมน้านาพนัธ์ุ 
ปลาสวยงามหลากชนิด และผลิตผลของชาวบ้าน เช่น มะพร้าวอ่อน มะม่วงน ้ าดอกไม้ 
กลว้ยหอม ชมพู่มะเหมี่ยว เป็นตน้ ขนมหวานพ้ืนเมืองฝีมือชาวบา้น เช่น ขนมถว้ย ขนมจาก 
กลว้ยแขก มา้ฮ่อ ขนมตระกูลทอง กาละแมกวน ฝอยเงินที่ใชไ้ข่ขาวตม้ในน ้าเช่ือมรสหวาน
ชุ่มคอ หมี่กรอบโบราณ เป็นตน้ อาหารคาว เช่น ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ไส้กรอกโบราณ ห่อหมก
หมู หอยทอดในถาดขนมครก ไก่สะเต๊ะน ้าพริกต่าง ๆ พร้อมเลือกผกัเคียงขา้งจาน เช่น ผกั
กระถิน ผกับุง้ ผกัหนาม ผกัดองชนิดต่างๆ ที่ใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ่นในการแปรรูปพืชผกัให้มี
รับประทานนอกฤดูกาล นอกจากน้ียงัเป็นศูนยร์วมสินคา้ OTOP ที่สร้างสรรค์จากคนใน
ชุมชนบางน ้าผ้ึงและต าบลใกลเ้คียงในจงัหวดัสมุทรปราการ เช่น ดอกไมเ้กล็ดปลา บา้นธูป
สมุนไพร ธญัพืชประคบ ผลิตภณัฑจ์ากทะเลอยา่งกุง้แห้ง กะปิ หอยดอง ภาพประดิษฐ์จาก
รกมะพร้าว ของตกแต่งบา้น ดอกหญา้หลากสี โมบาย ลูกตีนเป็ดรูปร่างแปลกตา เป็นตน้ 
รวมถึงสินคา้อุปโภคบริโภคอื่นๆอีกมากมาย นอกจากน้ี ยงัมีบริการต่างๆ เช่น เรือพาย นวด
แผนโบราณ จกัรยานให้เช่า โฮมสเตย ์และเรือชมห่ิงห้อย (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
,2549.) ตลาดน ้าบางน ้าผ้ึงจะเปิดให้บริการเฉพาะวนัเสาร์ – อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 
เวลา 08.00 – 16.00 น 

 
2.5.2 สภาพทั่วไป 
 

พ้ืนที่ศึกษาตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการเป็นพ้ืนที่
ส่วนหน่ึงของบางกะเจา้ที่นับว่าเป็นพ้ืนที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุดและอยู่ใกลก้รุงเทพมหานครที่
ไดรั้บการอนุรักษ์พ้ืนที่ไว ้ซ่ึงพ้ืนที่ในบริเวณต าบลบางน ้ าผ้ึง อ าเภอพระประแดง จงัหวดั
สมุทรปราการ ประกอบไดด้ว้ย 6 ต าบล ดงัน้ี ต าบลบางกะเจา้ ต าบลบางกระสอบ ต าบล
บางยอ ต าบลบางน ้ าผ้ึง ต าบลบางกอบวั และต าบลทรงคะนอง เน้ือที่ประมาณ 11,819 ไร่ 
เป็นพ้ืนที่รอยต่อกบัศูนยก์ลางกรุงเทพมหานคร (อมรรัตน์,2558) 
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2.5.3 อาณาเขต 
 

ต าบลบางน ้าผ้ึงมีอาณาเขตติดต่อกบัเขตการปกครองขา้งเคียงดงัน้ี 
ทิศเหนือ ติดต่อกบัต าบลบางกอบวั (อ าเภอพระประแดง) 
ทิศตะวันออก ติดต่อกบัแขวงบางนาเหนือและแขวงบางนาใต ้ 
(เขตบางนา กรุงเทพมหานคร) 
ทิศใต้ ติดต่อกบัต าบลส าโรงและต าบลบางกระสอบ (อ าเภอพระประแดง) 
ทิศตะวันตก ติดต่อกบัต าบลบางกระสอบและต าบลบางยอ (อ าเภอพระประแดง) 

 
 

ภาพที่ 2.2 ต าแหน่งพ้ืนที่ศึกษาตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนที่ 24ก กฎกระทรวง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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2.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

ธีราภรณ์ นกแกว้ (2555) ศึกษาเร่ือง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์: กรณีศึกษาตลาดน ้ าวดัไทร 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า จากการศึกษา พบว่า สาเหตุที่ท าให้ตลาดน ้าวดัไทรไดรั้บความ
นิยมน้อยลง ไดแ้ก่ ปัญหาเร่ืองการบริหารจัดการของตลาดน ้ าวดัไทรยงัมีความขดัแยง้กนัภายใน 
ประกอบกบัความเจริญที่เขา้มาในพ้ืนที่ท าให้สภาพแวดลอ้ม วิถีชีวิตดั้งเดิมไดเ้ปลี่ยนแปลงไปแลว้ 
ท าให้ตลาดน ้ าถูกลดบทบาทลงไปพร้อมกบัการสัญจรทางน ้า โดยหันมาใช้การสัญจรทางบก และ
ยา้ยขึ้นมาขายของบนบกแทน ที่ผ่านมาไดม้ีความพยายามหลายคร้ังในการฟ้ืนฟูตลาดน ้ าวัดไทร
ขึ้นมาใหม่ แต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จ เน่ืองจากนักท่องเที่ยว มาแล้วไม่เป็นไปตามที่คาดหวงั 
นกัท่องเที่ยวจึงมีจ านวนลดลงเร่ือย ๆ และปัจจุบนัก็ยงัไม่มีโครงการฟ้ืนฟูตลาดน ้าวดัไทรขึ้นมาอีก 
การจดัการการท่องเที่ยวของตลาดน ้าวดัไทรในอดีตกระแสของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษย์งัไม่เป็นที่
นิยมอย่างเช่น ในปัจจุบนั เน่ืองจากยงัไม่มีผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่รุนแรงเหมือนในปัจจุบนั 
จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2545 ที่ส านกังานเขตจอมทองเขา้มาฟ้ืนฟูตลาดน ้าวดัไทรนั้น เร่ิมมี การน าแนวคิด
เร่ืองการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขา้มา จึงเกิดโครงการที่ตอ้งการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวฒันธรรมดั้งเดิมที่มี
คุณค่าของตลาดน ้าให้คงอยูต่่อไป ตอ้งการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายไดใ้ห้กบัทอ้งถิ่น และเปิดโอกาส
ให้ชุมชนมีส่วนร่วม แต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จ จนถึงปัจจุบันตลาดน ้ าวดัไทรก็ยงัไม่ได้มีการ
บริหารจดัการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษอ์ยา่งจริงจงั 

 
วนัทิกา หิรัญเทศ (2556) ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยว

ชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวจงัหวดันนทบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิง
นิเวศของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวจงัหวดันนทบุรี และเพื่อเปรียบเทียบ การตดัสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวดันนทบุรี จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล และปัจจยัช่องทางการรับส่ือผลการศึกษา พบว่า ระดบัการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวจงัหวดันนทบุรี โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก และราย
ดา้น คือ ดา้นพ้ืนที่ ดา้นการมีส่วนร่วมดา้นกิจกรรมและกระบวนการ และดา้นการจดัการ อยู่ใน
ระดับมาก การเปรียบเทียบการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่ง
ท่องเที่ยวจงัหวดันนทบุรี ในภาพรวมเมื่อ จ าแนกตามเพศ กลุ่มอายุ กลุ่มการศึกษา กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
รายได ้และช่องทางการรับส่ือ ไม่พบความแตกต่าง 
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ชิตวร ประดิษฐ์รอด (2557 อา้งถึงใน พทัธมน ภมรานนท)์ ไดวิ้จยัเร่ือง ปัจจยัองคป์ระกอบ
ของแหล่งท่องเที่ยวและปัจจัยแรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยว
ปริมณฑลของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร น้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัองค์ประกอบ
ของแหล่งท่องเที่ยว และปัจจัยแรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกท่องเที่ยว
ปริมณฑลของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดในการเก็บรวม
รวมขอ้มูล จากประชากรในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 
สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานที่ใชท้ดสอบ
สมมติฐาน ไดแ้ก่การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 21–30 ปี โสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี มี
รายไดร้ะหว่าง15,001–30,000 บาทต่อเดือน และมีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน การทดสอบ
สมมติฐานพบว่าปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการท่องเที่ยวส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกท่องเที่ยวปริมณฑล
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยด้าน
องคป์ระกอบของแหล่งท่องเที่ยวไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่องเที่ยวปริมณฑลของคนวยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

นภาภรณ์ ขลุ่ยนาค, สมศกัด์ิ พงษ์เดช และพชัรา วงศ์แสงเทียน (2560 อา้งถึงใน พทัธมน 
ภมรานนท์) ไดวิ้จยัเร่ือง ปัจจยัส าคญัต่อการตดัสินใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวถนนคน
เดินตลาด 120 ปีวิถีชาววงั เทศบาลต าบลวงัทอง จ.พิษณุโลก การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา
ปัจจยัที่มีความส าคญัต่อการตดัสินใจของนกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวถนนคนเดินตลาด 120 ปีวิถี
ชาววงั เทศบาลต าบลวงัทอง อ.วงัทอง จ.พิษณุโลก โดยอาศัยแบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากนักท่องเที่ยวที่ให้ความร่วมมือ จ านวน 385 ราย และท าการวิเคราะห์ปัจจยัองค์ประกอบ
เชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) และสถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณวิธี Enter เพื่อศึกษาว่า 
ปัจจยัใดบา้งที่มีความส าคญัต่อการตดัสินใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวถนนคนเดินตลาด 
120 ปีวิถีชาววงั ผลการวิจัยพบว่า การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวถนนคน
เดินตลาด 120 ปีวิถีชาววงั เทศบาล ต.วงัทอง จ.พิษณุโลก ไดรั้บอิทธิพลจาก 3 ปัจจยั คือ 1) ปัจจยั
ทรัพยากรของสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดความสนใจ 2) ปัจจยัดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม
ของสถานที่ท่องเที่ยว 3) ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวและความปลอดภยั
ของแหล่งท่องเที่ยวโดยปัจจยัดา้นทรัพยากรของสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดความสนใจส่งผล
สูงสุด และปัจจัยด้านส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวและความปลอดภัยของแหล่ง
ท่องเที่ยวส่งผลน้อยสุดส าหรับตวัแปรที่เป็นสาเหตุทางออ้มต่อการตดัสินใจของนักท่องเที่ยวมี 2 
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ปัจจยั คือ 1) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยว และ 2) ปัจจยัดา้นความสามารถ
การเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) เท่ากับ 0.598 และ Durbin–
Watson เท่ากบั 1.652 

 
ปรีชา ค ามาดี และ สมพงษ์ อศัวริยธิปัติ (2559) ไดวิ้จยัเร่ือง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์ของนกัท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเยาวชนในจงัหวดัชลบุรี การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจยัที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่ม
เยาวชนในจงัหวดัชลบุรี กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือกลุ่มเยาวชนที่เป็นนกัท่องเที่ยวใน
จงัหวดัชลบุรีจ านวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบประมาณ
ค่า 5 ระดับ ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษใ์นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 2. ผลการเปรียบเทียบปัจจยัที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ของนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พบว่า 1) นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีเพศต่างกนัมีปัจจยัที่ส่งผลต่อการ
ท่อง เที่ยวเชิงอนุรักษ์ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 2) นกัท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ที่มีอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกนัมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษโ์ดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

 
ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ (2559) ได้วิจัยเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนและปัจจยั

สภาพแวดล้อมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึง อ าเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมุทรปราการ มีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน และปัจจยัสภาพแวด 
ลอ้มในการจดัการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน ้ าบางน ้าผ้ึง ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการการห่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึง และศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดลอ้มต่อการจดัการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน ้ าบาง
น ้ าผ้ึง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนในชุมชนตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึง จ านวน 327 คน และใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึงอยู่ในระดบัปานกลาง และ
ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการจดัการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึงอยู่ในระดับมาก 
ส่วนความสัมพนัธ์การมีส่วนร่วมของประชาชน มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั 0.328 และ
ปัจจยัภาพแวดลอ้ม มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั 0.587 ซ่ึงหมายความว่าการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและปัจจยัสภาพแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์ต่อการจดัการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาด
น ้าบางน ้าผ้ึงในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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จากขอ้มูลขา้งตน้ผูวิ้จยัจึงไดน้ ารูปแบบการศึกษาแรงจูงใจของ ซ่ึง วนัทิกา หิรัญเทศ (2556) 
และงานวิจัยของ ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ (2559)  มาเป็นต้นแบบในการศึกษาการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการวิจัยฉบับน้ี เน่ืองจากงานวิจัยต้นแบบทั้ง 2 ฉบับ มีกลุ่มตัวอย่างและ
วตัถุประสงคท์ี่คลา้ยคลึงกบังานวิจยัน้ี ซ่ึงการน าตน้แบบงานวิจยัที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนัมาปรับใช้ 
ยอ่มท าให้งานวิจยัน้ีด าเนินไปไดอ้ย่างรวดเร็วและอยู่บนพ้ืนฐานของความถูกตอ้งหรือขอ้เท็จจริงที่
งานวิจยัตน้แบบไดท้ าการศึกษามาแลว้ งานวิจยัเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ของนกัท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการน้ี จึงมีการศึกษาปัจจยัทั้งหมด 
4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นพ้ืนที่ ดา้นการจดัการ ดา้นกิจกรรมและกระบวนการ และ ดา้นการมีส่วนร่วม 
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บทที่ 3 
 

กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย 

การศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยว 
กรณีศึกษา ตลาดน ้ าบางน ้ า ผ้ึง จังหวัดสมุทรปราการ”  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ที่ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ประชากรตวัอยา่ง เพื่อให้ไดข้อ้มูลที่ครบถว้น จึงมีขั้นตอนการด าเนินงานและระเบียบวิธีวิจยัดงัน้ี 

3.1 ขั้นตอนการศึกษา 
3.2  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
3.3  สมมติฐานในการศึกษา 
3.4  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษา 
3.5  วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.6  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.7  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.8  สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
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3.1 ขั้นตอนการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษางานวิจยั แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งทั้งจากหนงัสือ และบทความทาง
วิชาการ เพื่อเรียบเรียงความส าคญัของปัญหาการวิจยั 

 
ก าหนดวตัถุประสงค ์สมมุติฐานงานวิจยั และกรอบแนวคิดงานวิจยัในเร่ือง ปัจจยั

ที่มีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยว 
 

คดัเลือกกรณีศึกษา และก าหนดประชากรและขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง รวมทั้งเลือก
สถานที่ที่จะท าการศึกษา 

 
จดัท าแบบสัมภาษณ์ในการเก็บขอ้มูลและความคดิเห็น 

 

ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีแจกแบบสอบถามประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 
 

วิเคราะห์ขอ้มูล และสรุปผลการศึกษา รวมทั้งขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากการศึกษาใน
คร้ังน้ี 
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3.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 3.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะประชากร 

เพศ เจนเนอร์เรช่ัน ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

การตัดสินใจมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
กรณีศึกษา : ตลาดน ้าบางน ้าผึง้ จังหวดั 

สมุทรปราการ 
- ด้านพื้นที่  

- ด้านการจัดการ  

- ด้านกิจกรรมและกระบวนการ  

- ด้านการมีส่วนร่วม  

 
 

ลักษณะพฤติกรรม 

- จุดประสงค์หลักในการเดินทาง 

- ผู้ร่วมเดินทาง 

- รูปแบบการเดินทาง 

- ความถี่ในการเดินทาง 

- ช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร 
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3.3 สมมติฐานในการศึกษา 
สมมติฐานเป็นการคาดเดาค าตอบของการศึกษา โดยตอ้งช้ีให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างตัว

แปรที่จะศึกษา ซ่ึงเป็นในรูปแบบประโยคบอกเล่าที่สามารถทดสอบได้จริง และในการศึกษาได้
ตั้งสมมติฐานดงัน้ี 

 
สมมติฐานที่ 1 นกัท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
ตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั 
สมมติฐานที่ 2 นักท่องเที่ยวที่มีเจนเนอเรชั่น ประกอบดว้ย กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ กลุ่มเอ็กซ์ และกลุ่ม
วายแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึง จังหวดั
สมุทรปราการแตกต่างกนั 
สมมติฐานที่ 3 นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั 
สมมติฐานที่ 4 นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ของตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั 
สมมติฐานที่ 5 รายไดต้่อเดือนที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
ตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั 
สมมติฐานที่ 6 นกัท่องเที่ยวที่มีจุดประสงคห์ลกัแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวท่องเที่ยว
เชิงนิเวศของตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั 
สมมติฐานที่ 7 ผูร่้วมเดินทางที่ต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน ้ า
บางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั 
สมมติฐานที่ 8 รูปแบบการเดินทางที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ของตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั 
สมมติฐานที่ 9 จ านวนคร้ังที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาด
น ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั 
สมมติฐานที่ 10 ช่องทางในการรับรู้ข่าวสารที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวท่องเที่ยว
เชิงนิเวศของตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั 
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3.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
 

ประชากร (Population) คือ นกัท่องเที่ยวชาวไทยที่ท่องเที่ยวที่ตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง อยูใ่นเจนเนอ
เรชั่น ประกอบดว้ย กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ กลุ่มเอ็กซ์ กลุ่มวาย และกลุ่มแซด และกลุ่มตวัอย่างที่ไดม้า
จากการเลือกตัวอย่างแบบไม่อิงทฤษฎีความน่าจะเป็น โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Selection) หรือการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Selection) เน่ืองจากไม่
ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงก าหนดขนาดตัวอย่างโดยก าหนดขนาดตัวอย่างโดยตาราง
ส าเร็จรูปของ Taro Yamane โดยก าหนดค่าความเช่ือมั่นของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับร้อยละ 95 ซ่ึง
หมายความว่า ยอมให้มีความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่าไดท้ี่ร้อยละ 5 หรือ 0.05 เพื่อให้ได้
ขนาดกลุ่มตวัอย่างที่ศึกษาเป็นตวัแทนที่สามารถให้ขอ้มูลเก่ียวกบัประชากรที่น่าเช่ือถือได ้ ซ่ึงได้
ขนาดตวัอยา่ง 385 คน เพื่อความสะดวกจึงใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ตามสูตรของ Taro Yamane ดงัน้ี   

 

n = 
Z2

4e2 

โดยก าหนดให้ 
  n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งที่ตอ้งการ 
  Z คือ ค่า Z ที่ระดบัความเช่ือมัน่หรือระดบันัยส าคญั  

(ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% มีค่า Z = 1.96) 
  e คือ ระดบัความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ้ก าหนดไวเ้ท่ากบั 0.05 

ดงันั้น สามารถหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งไดด้งัน้ี 

n = 
(1.96)2

4x(0.05)2 

       = 385 คน 
ผลจากการค านวณ จะตอ้งท าการเก็บตวัอยา่งจ านวนอยา่งนอ้ย 400 คน 
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3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ขอ้มูลที่น ามาใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลที่ตอ้งเก็บ
รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยสุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน โดยเก็บในพ้ืนที่บริเวณตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึง 
โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Selection) หรือการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก 
(Convenience Selection) โดยการแจกแบบสอบถามให้นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวแบบเช้าไป เยน็
กลบั ของวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์และเน่ืองดว้ยในปัจจุบนัประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค COVID - 19 จึงจ าเป็นตอ้งใช้แบบสอบถามออนไลน์ของ Google Form ควบคู่กบัการลง
พ้ืนที่จริง  
 

3.6 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionaires) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลที่มีการใช้ค่อนขา้งมาก เพราะสามารถเก็บขอ้มูลไดส้ะดวก รวดเร็ว ผูต้อบมีอิสระ
และเวลาในการทบทวนก่อนตอบ โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม
จ านวน 5 ขอ้ค าถาม ไดแ้ก่ เพศ เจนเนอร์เรชั่น ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ซ่ึงเป็น
ค าถามที่ให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียวจากหลายค าตอบ (Multiple Choice Questions)  
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 5 ขอ้ค าถาม ไดแ้ก่ จุดประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว บุคคลที่ร่วมเดินทาง รูปแบบใน
การเดินทาง สถานที่ในการท่องเที่ยว ความถี่ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และช่องทางในการรับรู้
ขอ้มูลต่าง ๆ ของสถานที่ท่องเที่ยว 
ซ่ึงเป็นค าถามที่ให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียวจากหลายค าตอบ (Multiple Choice Questions)  

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
จ านวน 20  ขอ้ โดยแบ่งตามดา้นต่างๆดงัน้ี 

ดา้นพ้ืนที่ มีจ านวนค าถามทั้งหมด 5  ขอ้ 
ดา้นการจดัการ มีจ านวนค าถามทั้งหมด 5 ขอ้ 
ดา้นกิจกรรมและกระบวนการ มีจ านวนค าถามทั้งหมด 5  ขอ้ 
ดา้นการมีส่วนร่วม มีจ านวนค าถามทั้งหมด 5  ขอ้ 
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ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามใช้ระดับการวดัข้อมูลประเภทเรียงล าดับ 
(Ordinal Scale)  ลักษณะของแบบสอบถามแต่ละประเภทประกอบด้วยค าถามที่ ใช้มาตรา
ส่วนประกอบดว้ยค าถามที่ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Questions) ของลิเคิร์ท (Likert 
Scale) แบ่งระดบัความเห็นดว้ยออกเป็น 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยอยา่งย่ิง เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ยอย่างย่ิง  โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกไดเ้พียงค าตอบเดียวเท่านั้น ซ่ึงผูวิ้จยัก าหนด
เกณฑก์ารให้คะแนนไวด้งัต่อไปน้ี (วิชิต อู่อน้, 2550) 

ระดบั 5 หมายถึง มีผลกบัการตดัสินใจในระดบัมากที่สุด 
ระดบั 4 หมายถึง มีผลกบัการตดัสินใจในระดบัมาก 
ระดบั 3 หมายถึง มีผลกบัการตดัสินใจในระดบัปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง มีผลกบัการตดัสินใจในระดบันอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง มีผลกบัการตดัสินใจในระดบันอ้ยที่สุด 

อนัตรภาคชั้น =
คะแนนสูงสุด − คะแนนต ่าสุด

จ านวนชั้นที่ตอ้งการแบ่ง
 

 

อนัตรภาคชั้น =
5−1

5
 =0.8 

 
จากหลกัเกณฑด์งักล่าวสามารถน ามาก าหนดเป็นเกณฑด์งัต่อไปน้ี   

ค่าเฉลี่ย 4.20 – 5.00 หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.40 – 4.19 หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.60 – 3.39 หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.80 – 2.59 หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจนอ้ย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.79 หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจนอ้ยที่สุด 
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3.7 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 

เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจะมีความเหมาะสม มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดของการศึกษาหรือไม่ ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามให้มีความถูกตอ้งและความสอดคลอ้ง โดยพิจารณาจากลกัษณะความตรงและความ
เที่ยง ดงัน้ี  

1. ความตรง (Validity) หมายถึง ความแม่นย าของเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงจะสร้าง
แบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและขอบเขตที่ตั้ งไว  ้โดยให้มีความสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์และ สมมุติฐานของงานวิจยั โดยเรียงล าดบัตามลกัษณะของค าถามและ
แยกเป็นหมวดหมู่ตาม แนวคิดของการศึกษา น าแบบสอบถามไปปรึกษาผูท้รงคุณวุฒิ 
ที่มีความเช่ียวชาญในด้านที่เก่ียวข้องกับการวิจัยซ่ึงมี ความรู้ ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นอาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ได้แก่ ผูช่้วยศาสตรจารย ์ดร. 
จุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ , ศาสตรจารย์ ดร. วิสาขา ภู่จินดา และ ดร.ฆริกา คันธา     เพื่อ
พิจารณาความสอดคลอ้ง และตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและ ขอ้ความในแต่ละ
ข้อ ให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของการศึกษาโดยการหาค่าความเที่ยงตรงของแบบ 
สอบถาม หรือค่าความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ 

 
 2. ความเที่ยง (Reliability) หมายถึง ความคงที่ของผลที่ไดจ้ากการวดัดว้ยเคร่ืองมือเก็บรวบรวม
ขอ้มูลชุดเดียวกนั ซ่ึงจะใชท้ดสอบ 2 วิธี คือ 

   1) วิธีของ Kuder - Richardson ใช้ส าหรับแบบสอบถามที่มีระบบการให้คะแนนแบบ 0 - 1 โดย
ใช้สูตร KR - 20 ส าหรับแบบสอบถามที่มีคา่ความยากง่ายในลกัษณะกระจาย ดงัน้ี 

r = (
k

k - 1
) (1 - 

∑ pq
s2 ) 

  
   โดยก าหนดให้ 

  r    คือ   ความเที่ยงของแบบทดสอบ 
  k    คือ   จ านวนขอ้ของแบบทดสอบ 
  s2   คือ   ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบบั 
  p    คือ   สัดส่วนของคนท าถูกแต่ละขอ้ 



49 

  q    คือ   สัดส่วนของคนท าผิดแต่ละขอ้ (q = 1 - p) 
โดยมีเกณฑก์ารวดัค่าความเที่ยง คือ 

r = 0.01 – 0.20 หมายถึง มีค่าความเที่ยงต ่ามาก 
r = 0.21 – 0.40 หมายถึง มีค่าความเที่ยงต ่า 
r = 0.41 – 0.60 หมายถึง มีค่าความเที่ยงปานกลาง 
r = 0.61 – 0.80 หมายถึง มีค่าความเที่ยงสูง 
r = 0.81 – 1.00 หมายถึง มีค่าความเที่ยงสูงมาก 

   2) วิธีของครอนบาค (Cronbach) ใชส้ าหรับแบบสอบถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
เรียกว่าการหา “สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า” (α = Coefficient) ตามสูตรดงัน้ี 

α = (
k

k - 1
) (1 - 

∑ Si
2

St
2 ) 

 
   โดยก าหนดให้ 

  α     คือ   ความเที่ยงของแบบสอบถาม 
  k      คือ   จ านวนขอ้ค าถาม 
  ∑Si

2   คือ   ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 
  St

2     คือ   ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบบั 
โดยมีเกณฑก์ารวดัค่าความเที่ยง คือ 

r = 0.01 – 0.20 หมายถึง มีค่าความเที่ยงต ่ามาก 
r = 0.21 – 0.40 หมายถึง มีค่าความเที่ยงต ่า 
r = 0.41 – 0.60 หมายถึง มีค่าความเที่ยงปานกลาง 
r = 0.61 – 0.80 หมายถึง มีค่าความเที่ยงสูง 
r = 0.81 – 1.00 หมายถึง มีค่าความเที่ยงสูงมาก 
 

ทั้งน้ี ผลการตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม มีรายละเอียด ดงัภาคผนวก ข 
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3.8 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมส าเร็จรูป

ทางสถิติ SPSS for Windows ประกอบกบัสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน มีรายละเอียดการ
วิเคราะห์ดงัน้ี 
 

3.8.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ในส่วนขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ใช้สถิติพ้ืนฐาน 

ไดแ้ก่ การแสดงค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อน ามา
สรุปขอ้มูลขั้นตน้จากแบบสอบถามที่เก็บได ้

ในส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลการตดัสินใจท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน ้าบางน ้ าผ้ึง 
จงัหวดัสมุทรปราการ โดยหาค่าเฉลี่ย (Average) แลว้น าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การแปล
ความหมายตามช่วงคะแนนที่ก  าหนดไวใ้นการแปลผลคะแนน ดงัน้ี  

ค่าเฉลี่ย 4.20 – 5.00 หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.40 – 4.19 หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.60 – 3.39 หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.80 – 2.59 หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจนอ้ย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.79 หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจนอ้ยที่สุด 

 
3.8.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

 
 วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม ดว้ยการทดสอบค่า 
 T-test, F-test  

1) การทดสอบสมมติฐานดว้ย Independent Sample: T–test เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความ
แตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงที่มีต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ของตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการ  

2) ค่าสถิติ One-way ANOVA  : F-test ซ่ึงเอาไวใ้ช้ทดสอบเพื่อค่าความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตวัอยา่งที่มีตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป โดยขั้นตอนการวิเคราะห์ใชค้วาม
แปรปรวนทางเดียว โดยจะน ามาทดสอบสมมติฐานที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติระดับ 
0.05 และถา้หากว่าผลการทดสอบพบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ผูวิ้จยั
จะทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยการวิเคราะห์ Post Hoc แบบ Least Significant 
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Difference (LSD) เพื่อหาว่าคู่ใดที่แตกต่างกนั โดยก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 



 

บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษา “ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยว กรณีศึกษา
ตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึง จังหวัดสมุทรปราการ” ผู ้ศึกษาได้จัดแบ่งการน าเสนอผลการศึกษาข้อมูล 
ตามล าดบัดงัน้ี 

4.1 ขอ้มูลพ้ืนฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
4.2 ระดบัการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยว

ในตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการ 
4.3  การเปรียบเทียบการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยวในตลาดน ้าบาง

น ้าผ้ึงเมื่อจ าแนกตามลกัษณะประชากรและพฤติกรรม 
4.4  ขอ้มูลดา้นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
4.5  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

4.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ขอ้มูลพ้ืนฐานของกลุ่มตวัอยา่งตามลกัษณะประชากร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายไดต้่อเดือน และ ลกัษณะดา้นพฤติกรรม ไดแ้ก่ จุดประสงคห์ลกัในการเดินทาง บุคคลที่ร่วม
เดินทาง รูปแบบในการเดินทาง ความถี่ และช่องทางการรับส่ือ ของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน 
สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถี่ 
และค่าร้อยละ ดงัตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามลกัษณะประชากร 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 

1. ชาย 

2. หญิง 

 
127 
273 

 
31.80 
68.30 

อายุ 
1. Generation Z  อายุนอ้ยกว่า 24 ปี (พ.ศ. 2540 เป็นตน้ไป) 
2. Generation Y  อาย ุ24 - 41 ปี (พ.ศ. 2523 - 2540) 
3. Generation X  อาย ุ42 – 56 ปี (พ.ศ. 2508 – 2522)  
4. Generation B  อาย ุ57 – 75 ปี (พ.ศ. 2489 – 2507)  

 
82 

228 
62 
28 

 
20.50 
57.0 

15.50 
7.00 

ระดับการศึกษาสูงสุด 

1. ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 

2. ประถมศึกษา  

3. มธัยมศึกษาตน้/ปลาย 

4. ปวช./ ปวส./ อนุปริญญา 

5. ปริญญาตรี/สูงกว่า 

 
- 
6 
46 
30 

318 

 
- 

1.50 
11.50 
7.50 

79.50 

อาชีพ 

1. นกัเรียน/นกัศึกษา  

2. ขา้ราชการ/พนง.รัฐวิสาหกิจ 

3. ธุรกิจส่วนตวั 

4. พนกังานบริษทัเอกชน 

5. รับจา้งทัว่ไป 

6. คา้ขาย 

7. พ่อบา้น / แม่บา้น 

8. ไม่ไดท้ างาน 

9. อื่นๆ 

 
97 
56 
51 

137 
24 
18 
9 
4 
4 

 
24.30 
14.00 
12.80 
34.30 
6.00 
4.50 
2.30 
1.00 
1.00 

รายได้ต่อเดือน 

1. ไม่มีรายได้ 
2. ต ่ากว่า 10,000 บาท 

3. 10,000 – 20,000 บาท 

4. 20,001 – 30,000 บาท 

5. 30,001 – 40,000 บาท 

6. 40,001 – 50,000 บาท  
7. มากกว่า 50,000 บาท 

 
19 
56 
109 
104 
58 
20 
34 

 
4.80 

14.00 
27.30 
26.00 
14.50 
5.00 
8.50 
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จากตารางที่ 4.1 พบว่าขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 400 คน เป็นเพศชาย 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.80 
และ เพศหญิง จ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.30  
 
เมื่อจ าแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า เป็นผูท้ี่อยู่ในช่วง Generation Y  อายุ 24 - 41 ปี (พ.ศ. 2523 - 2540) 
มากที่สุด จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 รองลงมาเป็นผูท้ี่อยู่ในช่วง Generation Z  อายุน้อย
กว่า 24 ปี (พ.ศ. 2540 เป็นตน้ไป) จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 ผูท้ี่อยู่ในช่วง  Generation X  
อาย ุ42 – 56 ปี (พ.ศ. 2508 – 2522) จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 ผูท้ี่อยูใ่นช่วง Generation B  
อาย ุ57 – 75 ปี (พ.ศ. 2489 – 2507) จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ตามล าดบั 
 
เมื่อจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี/สูงกว่า มากที่สุด จ านวน 
318 คน คิดเป็นร้อยละ 79.50 รองลงมาคือ ระดบัมธัยมศึกษาตน้/ปลายจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.50 ระดบัปวช./ ปวส./ อนุปริญญาจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 และระดบัประถมศึกษา 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดบั 
 
เมื่อจ าแนกตามอาชีพ พบว่า อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน สูงสุด จ านวน 137 คน  คิดเป็นร้อยละ 
34.30 รองลงมาอาชีพนักเรียน-นักศึกษา จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.30 อาชีพ  ขา้ราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั จ านวน 51 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.80 อาชีพรับจา้งทัว่ไป จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 อาชีพคา้ขาย จ านวน 
18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 อาชีพพ่อบา้น/แม่บา้น จ านวน  9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 อาชีพไม่ได้
ท างาน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 และ และอาชีพอื่นๆ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 
 
เมื่อจ าแนกตามรายไดต้่อเดือน พบว่า รายไดต้่อเดือน ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท สูงสุด จ านวน 
109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30 รองลงมา มีรายไดร้ะหว่าง 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 104 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.00 รายไดร้ะหว่าง 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 รายได้
ต ่ากว่า 10,000 บาท จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 รายไดม้ากกว่า 50,000 บาท จ านวน 34 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.50 รายได ้40,001 – 50,000 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 และไม่มีรายได ้
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.80 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามลกัษณะพฤติกรรม 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

จุดประสงค์หลักในการเดินทาง 

1. เพ่ือศึกษาศิลปะ วฒันธรรม ดนตรี สถาปัตยกรรม และสถานท่ี
ส าคญัทางประวตัิศาสตร์ 

2. เพ่ือการพกัผ่อนหย่อนใจ เพ่ือหลีกหนีจากความวุ่นวาย  
3. เพ่ือพาครอบครัวหรือญาติพ่ีนอ้งมาเท่ียว 
4. เพ่ือท่องเท่ียวและซ้ือสินคา้และบริการ 
5. เพ่ือความเพลิดเพลินและความบนัเทิงจากงานเทศกาลส าคญั

ต่างๆ 
6. อื่นๆ 

 
16 
 

170 
66 
133 
14 
 
1 

 
4.00 

 
42.50 
16.50 
33.30 
3.50 

 
0.30 

บุคคลที่ร่วมเดินทาง 

1. คนเดียว  
2. ครอบครัว/ญาต ิ
3. เพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงาน   
4. หน่วยงาน, สถานศึกษา,บริษทั 
5. อื่นๆ 

 
17 
243 
136 
4 
- 

 
4.30 

60.80 
34.00 
1.00 

- 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

รูปแบบในการเดินทาง 

1. รถยนตส่์วนตวั  
2. มอเตอร์ไซคส่์วนตวั 
3. รถโดยสารประจ าทาง/รถทวัร์ 
4. รถตู/้รถเช่า 
5. รถแท็กซ่ี 
6. เรือ   
7. อื่นๆ 

 
298 
59 
19 
4 
3 

17 
- 

 
74.50 
14.80 
4.80 
1.00 
0.80 
4.30 

- 

จ านวนคร้ังที่มาท่องเที่ยว 

1. 1 ครั้ ง 
2. 2 ครั้ ง  
3. มากกว่า 3 ครั้ ง 

 
195 
76 
129 

 
48.80 
19.00 
32.30 

ช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร 
1. โทรทศัน ์ 
2. วิทยุ 

 
38 
1 

 
9.50 
0.30 
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3. ส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ 
4. จากค าแนะน าของญาติพ่ีนอ้ง / เพ่ือน 
5. ส่ือออนไลน์ (เฟสบุค,เวบ็ไซต,์ อินสตาแกรม, ทวิตเตอร์) 

12 
141 
208 

3.00 
35.30 
52.00 

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า ขอ้มูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มตวัอย่าง 400 คน มีจุดประสงค์หลกั
ในการเดินทาง ท่องเที่ยวเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ เพื่อหลีกหนีจากความวุ่นวายมากที่สุด จ านวน 
170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 รองลงมาคือ เพ่ือท่องเที่ยวและซ้ือสินคา้และบริการจ านวน 133 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 เพื่อพาครอบครัวหรือญาติพี่นอ้งมาเที่ยว จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 
เพื่อศึกษาศิลปะ วฒันธรรม ดนตรี สถาปัตยกรรม และสถานที่ส าคญัทางประวตัิศาสตร์ จ านวน 16 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 และอื่น ๆ (เพ่ือท าธุระ) จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 ตามล าดบั 
 
จ าแนกตามบุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวครอบครัว/ญาติ มากที่สุด จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.80รองลงมาคือ เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00  คนเดียว จ านวน 
17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.30 และ หน่วยงาน, สถานศึกษา,บริษทั จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 
ตามล าดบั 
 
จ าแนกตามยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว มากที่สุด จ านวน 298 คน คิดเป็น
ร้อยละ 74.50 รองลงมาคือ มอเตอร์ไซค์ส่วนตวั จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.80 รถโดยสาร
ประจ าทาง/รถทวัร์ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.80 เรือ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.30 รถตู ้
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00  และรถแท็กซ่ี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 ตามล าดบั 
 
จ าแนกตามจ านวนคร้ังในการมาท่องเที่ยว พบว่า มาคร้ังแรกมากที่สุด จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อย
ละ 48.80 รองลงมาคือ มากกว่า 3 คร้ัง จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.30 และ จ านวน 2 คร้ัง 
จ านวน 76 คน ร้อยละ 19.00 ตามล าดบั 
 
จ าแนกตามช่องทางในการรับรู้ข่าวสารพบว่า ส่ือออนไลน์ (เฟสบุค,เว็บไซต์, อินสตาแกรม, ทวิต
เตอร์) มากที่สุด จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 รองลงมาคือ จากค าแนะน าของญาติพี่นอ้ง / 
เพื่อนจ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.30 โทรทศัน์ จ านวน 38 คน ร้อยละ 9.50 ส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 และวิทย ุจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 ตามล าดบั 
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4.2 ระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในตลาดน ้าบางน ้าผึง้ จังหวัด
สมุทรปราการ  
 
การน าเสนอคร้ังน้ีเสนอระดบัการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยวในตลาดน ้าบาง

น ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการในภาพรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นพ้ืนที่ ดา้นการจดัการ ดา้นกิจกรรม
และกระบวนการ และดา้นการมีส่วนร่วม 

 
ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
นกัท่องเที่ยวในตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการ 

การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ 
นักท่องเที่ยวในตลาดน า้บางน ้าผึง้ จังหวัดสมุทรปราการ 

ค่าเฉลี่ย 
 

การแปลผล 

ดา้นพ้ืนที่ 4.04 มาก 
ดา้นการจดัการ 3.97 มาก 
ดา้นกิจกรรมและกระบวนการ 3.98 มาก 
ดา้นการมีส่วนร่วม 4.04 มาก 
รวม 4.00 มาก 

 
จากตาราง 4.3 ระดบัการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยวในตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดั
สมุทรปราการโดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.00) เมื่อพิจารณาราย ดา้น พบว่า อยู่ในระดับ
มากทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นพ้ืนที่ และดา้นการมีส่วนร่วม (�̅�= 4.04) ดา้นกิจกรรมและกระบวนการ 
(�̅� = 3.98) ดา้นการจดัการ (�̅� = 3.97) ตามล าดบั สรุป ระดบัการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักท่องเที่ยวในตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการโดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.00) 
และรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก (  �̅� = 3.97-4.04) 
 
 
 
 
 
 
 



58 

เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้นปรากฏผลดงัตาราง 4.4- 4.7 
 
ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ดา้นพ้ืนที่ 

ด้านพ้ืนที่ 
ระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ค่าเฉลี่ย การแปล
ผล น้อย

ท่ีสุด 
น้อย 

ปาน
กลาง 

มาก มากท่ีสุด 

1.1 บริเวณแหล่งทอ่งเที่ยวมีความอุดมสมบูรณ์ 
ความสวยงามและความหลากหลาย 

1 
(0.3) 

6 
(1.5) 

50 
(12.5) 

226 
(56.5) 

117 
(29.3) 

4.13 มาก 

1.2 บริเวณแหล่งทอ่งเที่ยวมีความเป็นเอกลกัษณ์
น่าสนใจ เช่น วิถีชีวิตของวฒันธรรมแบบดั้งเดิม 
สภาพแวดลอ้ม 

0 
(0) 

7 
(1.8) 

59 
(14.8) 

221 
(55.3) 

113 
(28.3) 

4.10 มาก 

1.3 การตอ้นรับของคนในทอ้งถิน่และบุคลากรมี
ความเหมาะสม เป็นมิตร และเพียงพอตอ่การ
ให้บริการ 

0 
(0) 

6 
(1.5) 

76 
(19.0) 

178 
(44.5) 

140 
(35.0) 4.13 มาก 

1.4 การจดักิจกรรมมีความเหมาะสมกบัพื้นที่ 
เช่น นัง่เรือชมห่ิงห้อย การศึกษาเส้นทาง
ธรรมชาติทางน ้า ขี่จกัรยานชมวิถีชีวิต การจดั
แสดงสินคา้และวฒันธรรมทอ้งถิ่น เป็นตน้ 

2 
(0.5) 

24 
(6.0) 

99 
(24.8) 

161 
(40.3) 

114 
(28.5) 3.90 มาก 

1.5 ความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยว 3 
(0.8) 

14 
(3.5) 

100 
(25.0) 

178 
(44.5) 

105 
(26.3) 3.92 มาก 

รวม 4.04 มาก 

 
จากตาราง 4.4 ระดบัการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยวในตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดั
สมุทรปราการ ดา้นพ้ืนที่ ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.04) เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทั้ง 5 ข้อ ได้แก่ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวมีความอุดมสมบูรณ์ ความสวยงามและความ
หลากหลาย และ การตอ้นรับของคนในทอ้งถิ่นและบุคลากรมีความเหมาะสม เป็นมิตร และเพียงพอ
ต่อการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (�̅�  = 4.13) รองลงมาไดแ้ก่ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวมีความเป็น
เอกลกัษณ์น่าสนใจ เช่น วิถีชีวิตของวฒันธรรมแบบดั้งเดิม สภาพแวดลอ้ม (�̅� = 4.10) ความสะดวก
ในการเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยว (�̅� = 3.92) และ การจดักิจกรรมมีความเหมาะสมกบัพ้ืนที่ มีค่าเฉลี่ย
นอ้ยที่สุด (�̅�  = 3.90) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.5 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ดา้นการจดัการ 

ด้านการจัดการ 
ระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ค่าเฉลี่ย การแปล
ผล น้อย

ท่ีสุด 
น้อย 

ปาน
กลาง 

มาก มากท่ีสุด 

2.1 การจดับริการร้านคา้ มีความเป็นระเบียบ 
เหมาะสมต่อแหล่งท่องเที่ยว และเพียงพอต่อ
ความตอ้งการของนกัท่องเทีย่ว 

1 
(0.3) 

10 
(2.5) 

60 
(15.0) 

206 
(51.5) 

123 
(30.8) 

4.10 มาก 

2.2 การก าหนดกฎ ระเบียบ ในการท่องเทีย่วเพื่อ
ไม่รบกวนและท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

2 
(0.5) 

8 
(2.0) 

89 
(22.3) 

193 
(48.3) 

108 
(27.0) 

3.99 มาก 

2.3 การจดัระบบรกัษาความปลอดภยัภายใน
แหล่งท่องเทีย่ว 

1 
(0.3) 

15 
(3.8) 

75 
(18.8) 

199 
(49.8) 

110 
(27.5) 4.01 มาก 

2.4 การจดัสาธารณูปโภคขั้นพืน้ฐานต่อ
ผูใ้ชบ้ริการมีความเพียงพอ เช่น สาธารณูปโภค 
น ้า ไฟ สุขา อนิเตอร์เนต ฯลฯ 

4 
(1.0) 

22 
(5.5) 

106 
(26.5) 

178 
(44.5) 

90 
(22.5) 3.82 มาก 

2.5 การจดัท าป้ายบอกทางและสัญลกัษณ์ส่ือ
ความหมายมีความชดัเจน 

2 
(0.5) 

12 
(3.0) 

101 
(25.3) 

185 
(46.3) 

100 
(25.0) 3.92 มาก 

รวม 3.97 มาก 

 
จากตาราง 4.5 ระดบัการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยวในตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดั
สมุทรปราการ ดา้นการจดัการ ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (�̅� = 3.97) เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า อยู่
ในระดบัมากทั้ง 5 ขอ้ ไดแ้ก่ การจดับริการร้านคา้ มีความเป็นระเบียบ เหมาะสมต่อแหล่งท่องเที่ยว 
และเพียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (�̅�  = 4.10) รองลงมาไดแ้ก่ การ
จดัระบบรักษาความปลอดภยัภายในแหล่งท่องเที่ยว (�̅� = 4.01) มีการก าหนดกฎ ระเบียบ ในการ
ท่องเที่ยวเพื่อไม่รบกวนและท าลายทรัพยากรธรรมชาติ (�̅� = 3.99) มีการจดัท าป้ายบอกทางและ
สัญลักษณ์ส่ือความหมายมีความชัดเจน (�̅� = 3.92) และ มีการจัดสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานต่อ
ผูใ้ช้บริการมีความเพียงพอ เช่น สาธารณูปโภค น ้ า ไฟ สุขา อินเตอร์เนต ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
(�̅�  = 3.82) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.6 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ดา้นการกิจกรรมและกระบวนการ 

ด้านการกิจกรรมและกระบวนการ 
ระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ค่าเฉลี่ย การแปล
ผล น้อย

ท่ีสุด 
น้อย 

ปาน
กลาง 

มาก มากท่ีสุด 

3.1 ความหลากหลายของกิจกรรม เช่น นัง่เรือ
ชมห่ิงห้อย การศึกษาเส้นทางธรรมชาติทางน ้า ขี่
จกัรยานชมวิถีชีวิต การจดัแสดงสินคา้และ
วฒันธรรมทอ้งถิ่น เป็นตน้ 

5 
(1.3) 

22 
(5.5) 

110 
(27.5) 

143 
(35.8) 

120 
(30.0) 

3.88 มาก 

3.2 กิจกรรมการทอ่งเที่ยวสามารถสร้าง
ประสบการณ์และ ความประทบัใจแก่
นกัท่องเที่ยว 

1 
(0.3) 

7 
(1.8) 

74 
(18.5) 

198 
(49.5) 

120 
(30.0) 

4.07 มาก 

3.3 กิจกรรมการทอ่งเที่ยวเอื้อต่อการสร้าง
จิตส านึกแก่นกัท่องเที่ยว เช่น ศึกษาธรรมชาติ 
เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน 

1 
(0.3) 

16 
(4.0) 

83 
(20.8) 

194 
(48.5) 

106 
(26.5) 3.97 มาก 

3.4 มีกระบวนการสร้างรายไดแ้ละสร้างอาชีพ
ให้แก่ชุมชนทอ้งถิ่น 

0 
(0) 

11 
(2.8) 

53 
(13.3) 

188 
(47.0) 

148 
(37.0) 4.18 มาก 

3.5 มีการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือที่หลากหลาย 
เช่น ส่ือออนไลน์, วิทยุ, โทรทศัน์,หรือส่ือ
ส่ิงพิมพต่์างๆ 

7 
(1.8) 

14 
(3.5) 

124 
(31.0) 

168 
(42.0) 

87 
(21.8) 3.79 มาก 

รวม 3.98 มาก 

 
จากตาราง 4.6 ระดบัการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยวในตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดั
สมุทรปราการ ดา้นกิจกรรมและกระบวนการ ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 3.98) เมื่อพิจารณาราย
ขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทั้ง 5 ขอ้ ไดแ้ก่ มีกระบวนการสร้างรายไดแ้ละสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน
ท้องถิ่นมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (�̅�  = 4.18) รองลงมาได้แก่ กิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้าง
ประสบการณ์และ ความประทบัใจแก่นักท่องเที่ยว (�̅� = 4.07) มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเอื้อต่อการ
สร้างจิตส านึกแก่นักท่องเที่ยว เช่น ศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน (�̅� = 3.97) ความ
หลากหลายของกิจกรรม เช่น นัง่เรือชมห่ิงห้อย การศึกษาเส้นทางธรรมชาติทางน ้า ขี่จกัรยานชมวิถี
ชีวิต การจดัแสดงสินคา้และวฒันธรรมทอ้งถิ่น เป็นตน้ (�̅� = 3.88) และ มีการประชาสัมพนัธ์ผ่าน
ส่ือที่หลากหลาย เช่น ส่ือออนไลน์, วิทยุ, โทรทศัน์,หรือส่ือส่ิงพิมพต่์างๆมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (�̅�  = 
3.79) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ดา้นการมีส่วนร่วม 

ด้านการมีส่วนร่วม 
ระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ค่าเฉลี่ย การแปล
ผล น้อย

ท่ีสุด 
น้อย 

ปาน
กลาง 

มาก มากท่ีสุด 

4.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถิ่นใน
การจดักิจกรรมทางการท่องเทีย่ว 

0 
(0) 

12 
(3.0) 

90 
(22.5) 

178 
(44.5) 

120 
(30.0) 

4.01 มาก 

4.2 การรวมกลุ่มของประชาชนในทอ้งถิ่นใน
การบริหารจดัการการทอ่งเที่ยว 

1 
(0.3) 

14 
(3.5) 

81 
(20.3) 

203 
(50.8) 

101 
(25.3) 

3.97 มาก 

4.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถิ่นใน
การพฒันาการทอ่งเที่ยว 

2 
(0.5) 

12 
(3.0) 

78 
(19.5) 

202 
(50.5) 

106 
(26.5) 4.00 มาก 

4.4 การมีส่วนร่วมในการพฒันาความเป็นอยู่
และรายไดข้องชุมชนทอ้งถิน่ 

0 
(0) 

6 
(1.5) 

77 
(19.3) 

181 
(45.3) 

136 
(34.0) 4.12 มาก 

4.5 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษวิ์ถีชีวิตและ
วฒันธรรมทอ้งถิ่น 

2 
(0.5) 

7 
(1.8) 

69 
(17.3) 

198 
(49.5) 

124 
(31.0) 4.09 มาก 

รวม 4.04 มาก 

 
จากตาราง 4.7 ระดบัการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยวในตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดั
สมุทรปราการ ดา้นการมีส่วนร่วม ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.04) เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า 
อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ข้อ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการพฒันาความเป็นอยู่และรายได้ของชุมชน
ทอ้งถิ่นมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (�̅�  = 4.12) รองลงมาไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วิถีชีวิตและ
วฒันธรรมทอ้งถิ่น (�̅� = 4.09) การมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถิ่นในการจดักิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว (�̅� = 4.01) การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการพฒันาการท่องเที่ยว (�̅� = 
4.00) การรวมกลุ่มของประชาชนในทอ้งถิ่นในการบริหารจดัการการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุด 
(�̅�  = 3.97) ตามล าดบั 
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4.3 การเปรียบเทียบ การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในตลาดน ้าบาง
น ้าผึง้เม่ือจ าแนกตามลักษณะประชากรและพฤติกรรม  

 
4.3.1 ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศ 

 
ตารางที่ 4.8 เปรียบเทียบการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยวในตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง 
จงัหวดัสมุทรปราการ เมื่อจ าแนกตามเพศชายและหญิง 

การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน 
ตลาดน ้าบางน ้าผึง้ 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย 
การทดสอบ T-test 

t 
Sig 

(2-tailed) 

ด้านพื้นที ่
ชาย 
หญิง 

4.02 
4.04 

-0.386 0.699 

ด้านการจัดการ 
ชาย 
หญิง 

3.89 
4.00 

-1.571 0.117 

ด้านกิจกรรมและกระบวนการ 
ชาย 
หญิง 

3.94 
3.99 

-0.718 0.473 

ด้านการมีส่วนร่วม 
ชาย 
หญิง 

3.99 
4.06 

-1.015 0.311 

รวม 
ชาย 
หญิง 

3.96 
4.02 

-1.073 0.284 

* มีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 4.8 ผลการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึง จงัหวดั
สมุทรปราการเมื่อจ าแนกตามเพศชายและหญิง พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกันมีระดับการ
ตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศในตลาดน ้าบางน ้าผ้ึงในภาพรวม และรายดา้นไม่แตกต่างกนั หมายความ
ว่า ในดา้นความอุดมสมบูรณ์ ความสะดวกในการเดินทาง ความเป็นระเบียบ การจดัการดา้นต่างๆ 
และการมีส่วนร่วมของตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึงนั้น ทั้งเพศชายและหญิงมีการตดัสินใจที่ไม่แตกต่างกนั 
หมายความว่าทุกปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจของทั้งเพศชายและหญิง 
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4.3.2 ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามช่วงอายุ 
 
ตารางที่ 4.9 เปรียบเทียบการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยวในตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง 
จงัหวดัสมุทรปราการ เมื่อจ าแนกตามช่วงอายุ 

การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
นิเวศในตลาดน ้าบางน ้าผึง้ 

กลุ่ม SS df MS F Sig 

ด้านพื้นที ่
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.062 
126.445 

3 
396 

0.354 
0.319 

1.108 0.345 

ด้านการจัดการ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.176 
141.694 

3 
396 

0.392 
0.358 

1.096 0.351 

ด้านกิจกรรมและ
กระบวนการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.665 
152.372 

3 
396 

0.222 
0.385 

0.576 0.631 

ด้านการมีส่วนร่วม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.824 
147.614 

3 
396 

0.275 
0.373 

0.737 0.531 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.764 
106.034 

3 
396 

0.255 
0.268 

0.951 0.416 

* มีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 4.9 ผลการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึง จงัหวดั
สมุทรปราการเมื่อจ าแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึงในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั หมายความว่า ใน
ดา้นความอุดมสมบูรณ์ ความสะดวกในการเดินทาง ความเป็นระเบียบ การจดัการดา้นต่างๆ และ
การมีส่วนร่วมของตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึงนั้น ช่วงอายุที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจที่ไม่แตกต่างกัน 
หมายความว่าทุกปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจของทุกกลุ่มอายุ 
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4.3.3 ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 
ตารางที่ 4.10 เปรียบเทียบการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยวในตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง 
จงัหวดัสมุทรปราการ เมื่อจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
นิเวศในตลาดน ้าบางน ้าผึง้ 

กลุ่ม SS df MS F Sig 

ด้านพื้นที ่
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.541 
125.966 

3 
396 

0.514 
0.318 

1.615 0.185 

ด้านการจัดการ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.033 
141.838 

3 
396 

0.344 
0.358 

0.961 0.411 

ด้านกิจกรรมและ
กระบวนการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.711 
150.326 

3 
396 

0.904 
0.380 

2.381 0.069 

ด้านการมีส่วนร่วม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.739 
147.699 

3 
396 

0.246 
0.373 

0.660 0.577 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.230 
105.568 

3 
396 

0.410 
0.267 

1.538 0.204 

* มีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 4.10 ผลการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึง จงัหวดั
สมุทรปราการเมื่อจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมี
ระดบัการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศในตลาดน ้ าบางน ้าผ้ึงในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
หมายความว่า ในดา้นความอุดมสมบูรณ์ ความสะดวกในการเดินทาง ความเป็นระเบียบ การจดัการ
ด้านต่างๆ และการมีส่วนร่วมของตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึงนั้น ทั้งระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการ
ตดัสินใจที่ไม่แตกต่างกนั หมายความว่าทุกปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจของทุกระดบัการศึกษา 
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4.3.4 ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามอาชีพ 
 
ตารางที่ 4.11 เปรียบเทียบการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยวในตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง 
จงัหวดัสมุทรปราการ เมื่อจ าแนกตามอาชีพ 

การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
นิเวศในตลาดน ้าบางน ้าผึง้ 

กลุ่ม SS df MS F Sig 

ด้านพื้นที ่ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.003 
125.504 

8 
391 

0.250 
0.321 

0.780 0.621 

ด้านการจัดการ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.858 
141.013 

8 
391 

0.232 
0.361 

0.644 0.741 

ด้านกิจกรรมและ
กระบวนการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

3.400 
149.637 

8 
391 

0.425 
0.383 

1.111 0.355 

ด้านการมีส่วนร่วม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.750 
146.687 

8 
391 

0.219 
0.375 

0.583 0.792 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.550 
105.248 

8 
391 

0.194 
0.269 

0.720 0.674 

* มีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 4.11 ผลการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึง จงัหวดั
สมุทรปราการเมื่อจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกันมีระดับการ
ตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศในตลาดน ้าบางน ้าผ้ึงในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั หมายความ
ว่า ในดา้นความอุดมสมบูรณ์ ความสะดวกในการเดินทาง ความเป็นระเบียบ การจดัการดา้นต่างๆ 
และการมีส่วนร่วมของตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึงนั้น อาชีพที่แตกต่างกนัมีการตดัสินใจที่ไม่แตกต่างกัน 
หมายความว่าทุกปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจของทุกอาชีพ 
 
 
 
 
. 
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4.3.5 ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 
ตารางที่ 4.12 เปรียบเทียบการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยวในตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง 
จงัหวดัสมุทรปราการ เมื่อจ าแนกตามรายไดต้่อเดือน 

การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
นิเวศในตลาดน ้าบางน ้าผึง้ 

กลุ่ม SS df MS F Sig 

ด้านพื้นที ่
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.2533 
124.974 

6 
393 

0.422 
0.318 

1.327 0.244 

ด้านการจัดการ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.903 
141.967 

6 
393 

0.151 
0.361 

0.417 0.868 

ด้านกิจกรรมและ
กระบวนการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

4.390 
148.648 

6 
393 

0.732 
0.378 

1.934 0.074 

ด้านการมีส่วนร่วม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.637 
146.800 

6 
393 

0.273 
0.374 

0.731 0.625 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.631 
105.167 

6 
393 

0.272 
0.268 

1.016 0.414 

* มีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 4.12 ผลการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึง จงัหวดั
สมุทรปราการเมื่อจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
แตกต่างกนัมีระดบั การตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศในตลาดน ้าบางน ้าผ้ึงในภาพรวมและรายดา้นไม่
แตกต่างกนั หมายความว่า ในดา้นความอุดมสมบูรณ์ ความสะดวกในการเดินทาง ความเป็นระเบียบ 
การจดัการดา้นต่างๆ และการมีส่วนร่วมของตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึงนั้น รายไดต่้อเดือนที่แตกต่างกนัมี
การตดัสินใจที่ไม่แตกต่างกนั หมายความว่าทุกปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจของทุกกลุ่มรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 
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4.3.6 ปัจจัยด้านพฤติกรรมจ าแนกตามจุดประสงค์หลกัของการเดินทาง 
 
ตารางที่ 4.13 เปรียบเทียบการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยวในตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง 
จงัหวดัสมุทรปราการ เมื่อจ าแนกตามจุดประสงคห์ลกัของการเดินทาง 

การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
นิเวศในตลาดน ้าบางน ้าผึง้ 

กลุ่ม SS df MS F Sig 

ด้านพื้นที ่
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.223 
125.093 

4 
394 

0.556 
0.317 

1.750 0.138 

ด้านการจัดการ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.049 
141.498 

4 
394 

0.262 
0.359 

0.731 0.572 

ด้านกิจกรรมและ
กระบวนการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.566 
152.471 

4 
394 

0.141 
0.387 

0.365 0.833 

ด้านการมีส่วนร่วม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.246 
146.999 

4 
394 

0.312 
0.373 

0.835 0.503 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.793 
105.879 

4 
394 

0.198 
0.269 

0.738 0.567 

* มีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 4.13 ผลการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึง จงัหวดั
สมุทรปราการเมื่อจ าแนกตามจุดประสงคห์ลกัของการเดินทาง พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์
หลกัของการเดินทางแตกต่างกนัมีระดับการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศในตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึงใน
ภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั หมายความว่า ในดา้นความอุดมสมบูรณ์ ความสะดวกในการ
เดินทาง ความเป็นระเบียบ การจัดการด้านต่างๆ และการมีส่วนร่วมของตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึงนั้น 
จุดประสงค์หลกัที่แตกต่างกนัมีการตดัสินใจที่ไม่แตกต่างกนั หมายความว่าทุกปัจจยัมีผลต่อการ
ตดัสินใจของทุกกลุ่มจุดประสงคห์ลกั 
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4.3.7 ปัจจัยด้านพฤติกรรมจ าแนกตามบุคคลร่วมเดินทาง 
 
ตารางที่ 4.14 เปรียบเทียบการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยวในตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง 
จงัหวดัสมุทรปราการ เมื่อจ าแนกตามบุคคลร่วมเดินทาง 

การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
นิเวศในตลาดน ้าบางน ้าผึง้ 

กลุ่ม SS df MS F Sig 

ด้านพื้นที ่
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.760 
125.747 

3 
396 

0.587 
0.318 

1.848 0.138 

ด้านการจัดการ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.904 
139.966 

3 
396 

0.968 
0.353 

2.739 0.043* 

ด้านกิจกรรมและ
กระบวนการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.110 
150.928 

3 
396 

0.703 
0.381 

1.845 0.138 

ด้านการมีส่วนร่วม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.477 
146.960 

3 
396 

0.492 
0.371 

1.327 0.265 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.917 
104.881 

3 
396 

0.639 
0.265 

2.412 0.066 

* มีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 4.14 ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยวชาวไทยใน
ตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการ เมื่อจ าแนกตามบุคคลร่วมเดินทางพบว่า นกัท่องเที่ยวที่มี
บุคคลร่วมเดินทางต่างกนั มีการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศในตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง ในภาพรวมไม่
แตกต่างกนัแต่ถา้พิจารณารายดา้นพบว่าดา้นการจดัการ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05 เมื่อน ามาทดสอบรายคู่ เฉพาะดา้นที่แตกต่างกนัดว้ยวิธี LSD ผลปรากฏ ดงัตารางที่ 
4.15 
 
ตารางที่ 4.15 เปรียบเทียบการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดน ้าบาง
น ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการ ดา้นการจดัการ เมื่อจ าแนกตามบุคคลร่วมเดินทาง โดยเปรียบเทียบราย
คู่ LSD 
บุคคลร่วมเดินทาง คนเดียว ครอบครัว/ญาต ิ เพื่อน/เพื่อน

ร่วมงาน 
หน่วยงาน/
สถานศึกษา/ บริษัท 

คนเดียว - - - - 

ครอบครัว/ญาต ิ - - - -0.753 (0.012)* 

เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน - - - -0.697 (0.021)* 

หน่วยงาน/สถานศึกษา/ บริษัท - - - - 
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จากตารางที่ 4.15 เมื่อพิจารณา โดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่พบว่า กลุ่มตวัอยา่งที่เดินทางมากบั
ครอบครัว หรือ ญาติ มีการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศดา้นการจดัการแตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งที่
เดินทางมากบัหน่วยงาน/สถานศึกษา/ บริษทัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 และ กลุ่มตวัอยา่งที่
เดินทางมากบัเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน มกีารตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศดา้นการจดัการแตกต่างกบั
กลุ่มตวัอยา่งที่เดินทางมากบัหน่วยงาน/สถานศึกษา/ บริษทัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

4.3.8 ปัจจัยด้านพฤติกรรมจ าแนกตามรูปแบบการเดินทาง 
 
ตารางที่ 4.16 เปรียบเทียบการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยวในตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง 
จงัหวดัสมุทรปราการ เมื่อจ าแนกตามรูปแบบการเดินทาง 

การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
นิเวศในตลาดน ้าบางน ้าผึง้ 

กลุ่ม SS df MS F Sig 

ด้านพื้นที ่
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

3.930 
123.577 

5 
394 

0.786 
0.314 

2.506 0.030* 

ด้านการจัดการ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

3.383 
139.487 

5 
394 

0.677 
0.354 

1.911 0.091 

ด้านกิจกรรมและ
กระบวนการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.377 
150.660 

5 
394 

0.475 
0.382 

1.243 0.288 

ด้านการมีส่วนร่วม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.889 
147.549 

5 
394 

0.178 
0.374 

0.475 0.795 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.978 
104.820 

5 
394 

0.396 
0.266 

1.487 0.193 

* มีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 4.16 ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยวชาวไทยใน
ตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการ เมื่อจ าแนกตามรูปแบบการเดินทางพบว่า นกัท่องเที่ยวที่มี
รูปแบบการเดินทางต่างกนั มีการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศในตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง ในภาพรวมไม่
แตกต่างกนัแต่ถา้พิจารณารายดา้นพบว่าดา้นพ้ืนที่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติิที่
ระดบั 0.05 เมื่อน ามาทดสอบรายคู่ เฉพาะดา้นทีแ่ตกต่างกนัดว้ยวิธี LSD ผลปรากฏ ดงัตารางที่ 4.17 
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ตารางที่ 4.17 เปรียบเทียบการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดน ้าบาง
น ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการ ดา้นพ้ืนที่ เมื่อจ าแนกตามรูปแบบการเดินทางโดยเปรียบเทียบรายคู่ 
LSD 
บุคคลร่วมเดินทาง รถยนต์

ส่วนตัว 
มอเตอร์ไซค์
ส่วนตัว 

รถโดยสาร
ประจ าทาง / 
รถทัวร์ 

รถตู้ / รถเช่า รถแท็กซ่ี เรือ 

รถยนต์ส่วนตัว - - - - - -0.457 
(0.001) 

มอเตอร์ไซค์ส่วนตัว - - - - - -0.420 
(0.007) 

รถโดยสารประจ าทาง / 
รถทัวร์ 

- - - - - -0.537 
(0.004) 

รถตู้ / รถเช่า - - - - - -0.065 
(0.037) 

รถแท็กซ่ี - - - - - -0.02 
(0.569) 

เรือ - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.17 เมื่อพิจารณา โดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่เดินทางดว้ย รถยนต์
ส่วนตวั มอเตอร์ไซคส่์วนตวั รถโดยสารประจ าทาง รถตู ้รถแท็กซ่ี มีการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ดา้นพ้ืนที่แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งที่เดินทางมาดว้ยเรืออยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05  หมายความ
ว่า ปัจจยัต่างๆของดา้นพ้ืนที่มีผลต่อรูปแบบการเดินทางที่แตกต่างกนัโดยเฉพาะเรือ ซ่ึงอาจจะเป็น
เพราะการโดยสารดว้ยเรือมีความไม่สะดวกสบาย หรือการเขา้ถึงพ้ืนที่เทียบเท่าปัจจยัอื่นๆ ท าให้มี
การตดัสินใจที่แตกต่าง 
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4.3.9 ปัจจัยด้านพฤติกรรมจ าแนกตามจ านวนคร้ัง 
 
ตารางที่ 4.18 เปรียบเทียบการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยวในตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง 
จงัหวดัสมุทรปราการ เมื่อจ าแนกตามจ านวนคร้ัง 

การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
นิเวศในตลาดน ้าบางน ้าผึง้ 

กลุ่ม SS df MS F Sig 

ด้านพื้นที ่
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.340 
127.167 

2 
397 

0.170 
0.320 

0.531 0.589 

ด้านการจัดการ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.320 
142.551 

2 
397 

0.160 
0.359 

0.445 0.641 

ด้านกิจกรรมและ
กระบวนการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.180 
152.858 

2 
397 

0.090 
0.385 

0.233 0.792 

ด้านการมีส่วนร่วม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.962 
147.475 

2 
397 

0.481 
0.371 

1.295 0.275 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.251 
106.547 

2 
397 

0.126 
0.268 

0.468 0.626 

* มีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 4.18 ผลการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึง จงัหวดั
สมุทรปราการเมื่อจ าแนกตามจ านวนคร้ัง พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีจ านวนคร้ังในการมาท่องเที่ยว
แตกต่างกัน การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศในตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึงใน ภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกนั หมายความว่า ในดา้นความอุดมสมบูรณ์ ความสะดวกในการเดินทาง ความเป็นระเบียบ 
การจัดการด้านต่างๆ และการมีส่วนร่วมของตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึงนั้น จ านวนคร้ังที่มาท่องเที่ยวที่
แตกต่างกนัมีการตดัสินใจที่ไม่แตกต่างกนั หมายความว่าทุกปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจของทุกกลุ่ม 
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4.3.10 ปัจจัยด้านพฤติกรรมจ าแนกตามช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 
 
ตารางที่ 4.19 เปรียบเทียบการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยวในตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง 
จงัหวดัสมุทรปราการ เมื่อจ าแนกตามช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 

การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
นิเวศในตลาดน ้าบางน ้าผึง้ 

กลุ่ม SS df MS F Sig 

ด้านพื้นที ่
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.984 
125.522 

3 
395 

0.661 
0.318 

2.081 0.102 

ด้านการจัดการ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.542 
140.327 

3 
395 

0.847 
0.355 

2.385 0.069 

ด้านกิจกรรมและ
กระบวนการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.088 
150.918 

3 
395 

0.696 
0.382 

1.822 0.143 

ด้านการมีส่วนร่วม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.683 
145.826 

3 
395 

0.561 
0.369 

1.519 0.209 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.968 
104.792 

3 
395 

0.656 
0.265 

2.473 0.061 

* มีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 4.19 ผลการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึง จงัหวดั
สมุทรปราการเมื่อจ าแนกตามช่องทางการรับรู้ข่าวสารพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีช่องทางการรับรู้
ข่าวสารในการมาท่องเที่ยวแตกต่างกนั มีการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศในตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึงใน 
ภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั หมายความว่า ในดา้นความอุดมสมบูรณ์ ความสะดวกในการ
เดินทาง ความเป็นระเบียบ การจดัการดา้นต่างๆ และการมีส่วนร่วมของตลาดน ้าบางน ้าผ้ึงนั้น การ
รับรู้ข่าวสารที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจที่ไม่แตกต่างกัน หมายความว่าทุกปัจจัยมีผลต่อการ
ตดัสินใจของทุกช่องทางการรับรู้ข่าวสาร  
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4.4 ข้อมูลด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
 

ขอ้เสนอแนะดา้นต่างๆที่ประชาชนกลุ่มตวัอยา่งเห็นว่าสามารถท าไดห้รือที่ตอ้งการให้มี
การปรับปรุง ไดร้ะบุไวใ้นแบบสอบถามโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลบางน า้ผึง้ 
1. ควรเพ่ิมการประชาสัมพนัธ์ให้มากขึ้นโดยเนน้ส่ือออนไลน์ , เพ่ิมกิจกรรมเพ่ือความบนัเทิง

ต่างๆให้มากขึ้น เช่น การส่งเสริมให้มีการปลูกตน้ไม ้ และ การน าสัตวม์าจดัแสดงเพ่ือเพ่ิม
ความดึงดูดให้กบัประชาชน  

2. ควรปรับปรุงภูมิทศัน์บางส่วนที่ทรุดโทรม เพ่ือความเป็นเอกลกัษณ์ทอ้งถิ่นให้มากขึ้นรวม 
ถึงควรจดัโซนประเภทของสินคา้รวมถึงแผนผงัของตลาดรวมถึงจดัสถานที่พกัผ่อนให้มาก
ขึ้น เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเที่ยวสูงอาย ุ

3. ควรเพ่ิมรถโดยสารเพ่ือให้สะดวกแก่การมาท่องเที่ยวเน่ืองจากเส้นทางเขา้มาเที่ยวตลาดน ้า
มีความล าบาก 

4. ควรปรับปรุงและดูแลความสะอาดภายในสถานที่ โดยเฉพาะห้องน ้าและเพ่ิมถงัขยะภายใน
บริเวณตลาดน ้า โดยควรเพ่ิมความถี่ในการเก็บขยะให้บ่อยขึ้นเพ่ือที่ป้องกนัการลน้ของขยะ
ในถงั เช่นช่วงบ่ายโมง และ ช่วงตลาดปิด 

5. ประชาชนในทอ้งถิ่นไดรั้บโอกาสในการเป็นผูค้า้ในตลาดไดน้อ้ยเน่ืองจากมีพ่อคา้แม่คา้ที่
ไม่ไดอ้ยูใ่นภูมิล  าเนาเขา้มาประกอบการคา้ในพ้ืนที่ และ ค่าเช่าสถานที่ร้านคา้สมควรที่จะ
เก็บให้ถูกกว่าในปัจจุบนั เพื่อผูบ้ริโภคจะไดบ้ริโภคสินคา้ในราคาที่ถูกกว่าปัจจุบนั 
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4.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

การทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงผูวิ้จยัไดก้  าหนดสมมติฐานการศึกษาไว ้ 10 ประเด็น เก่ียวกบั
ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง 
จงัหวดัสมุทรปราการประกอบดว้ย ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มลูดา้นพฤติกรรมการท่องเที่ยว และ
การตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามองคป์ระกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สามารถสรุปผล
การทดสอบสมมติฐาน ดงัตารางที่ 4.20 

 
ตารางที่ 4.20 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน สรุปผล 

สมมติฐานที่ 1 นกัท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวท่องเที่ยว
เชิงนิเวศของตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 2 นกัท่องเที่ยวที่มีเจนเนอเรชัน่ ประกอบดว้ย กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ กลุ่มเอก็ซ์ 
และกลุม่วายแตกต่างกนัมีผลตอ่การตดัสินใจท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน ้า
บางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 3 นกัท่องเที่ยวที่มีระดบัการศึกษาทีแ่ตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ
ท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 4 นกัท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 5 รายไดต้่อเดือนที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิง
นิเวศของตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 6 นกัท่องเที่ยวที่มีจุดประสงคห์ลกัแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ
ท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 7 ผูร่้วมเดินทางที่ต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ของตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั 

ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 8 รูปแบบการเดินทางที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั 

ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 9 จ านวนคร้ังที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิง
นิเวศของตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 
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สมมติฐานที่ 10 ช่องทางในการรับรู้ข่าวสารที่แตกต่างกนัมีผลตอ่การตดัสินใจ
ท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 

 

จากตารางที่ 4.20 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ของตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการ ของนกัท่องเที่ยวกลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถาม 
สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล (สมมติฐานที่ 1 - 5) 
 
ผู้วิจัยได้ปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ
ท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึง จังหวดัสมุทรปราการไม่แตกต่างกนัที่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 
ผู้วิจัยได้ปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 หมายความว่า นกัท่องเที่ยวที่มีเจนเนอเรชัน่ ประกอบดว้ยกลุ่ม 
เบบี้บูมเมอร์ กลุ่มเอ็กซ์ และกลุ่มวายแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจท่อง เที่ยวท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ของตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการไม่แตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญั 0.05 
ผู้วิจัยได้ปฏิเสธสมมติฐานที่ 3 หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีผลต่อ
การตดัสินใจท่อง เที่ยวท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน ้ าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการไม่แตกต่าง
กนัที่ระดบันยัส าคญั 0.05 
ผู้วิจัยได้ปฏิเสธสมมติฐานที่ 4 หมายความว่า นกัท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ
ท่อง เที่ยวท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการไม่แตกต่างกนัที่ระดับ
นยัส าคญั 0.05 
ผู้วิจัยได้ปฏิเสธสมมติฐานที่ 5 หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนัมีผลต่อ
การตดัสินใจท่อง เที่ยวท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน ้ าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการไม่แตกต่าง
กนัที่ระดบันยัส าคญั 0.05 
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ปัจจัยด้านพฤติกรรม (สมมติฐานที่ 6 - 11) 
 
ผู้วิจัยได้ปฏิเสธสมมติฐานที่ 6 หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์หลกัแตกต่างกนัมีผลต่อ
การตดัสินใจท่อง เที่ยวท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน ้ าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการไม่แตกต่าง
กนัที่ระดบันยัส าคญั 0.05 
ผู้วิจัยได้ยอมรับสมมติฐานที่ 7 หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีผูร่้วมเดินทางที่แตกต่างกนัมีผลต่อ
การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึง จังหวดัสมุทรปราการแตกต่างกัน โดย
เปรียบเทียบเป็นรายคู่พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่เดินทางมากบัเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน มีการตดัสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศดา้นการจดัการแตกต่างกบักลุ่มตวัอย่างที่เดินทางมากบัหน่วยงาน/สถานศึกษา/ 
บริษทัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 เน่ืองจากว่าตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิด
เฉพาะวนัหยุดเสาร์-อาทิตย์ ดังนั้นการเดินทางมากับกลุ่มเพื่อน/เพื่อนร่วมงานจึงมีส่วนในการ
ตดัสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวร่วมกนัมีมากกว่าเดินทางมากบัหน่วยงาน/สถานศึกษา/ บริษทั 
ผู้วิจัยได้ยอมรับสมมติฐานที่ 8 หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีรูปแบบการเดินทางที่แตกต่างกนัมี
ผลต่อการตัดสินใจท่อง เที่ยวท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึง จังหวดัสมุทรปราการ
แตกต่างกัน  โดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ เดินทางด้วย รถยนต์ส่วนตัว 
มอเตอร์ไซค์ส่วนตวั รถโดยสารประจ าทาง รถตู ้รถแท็กซ่ี มีการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้าน
พ้ืนที่แตกต่างกบักลุ่มตัวอย่างที่เดินทางมาดว้ยเรืออย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 เน่ืองจากการ
เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว มอเตอร์ไซค์ส่วนตัว รถโดยสารประจ าทาง รถตู้ รถแท็กซ่ี ความ
สะดวกสบายในการเดินทางมากกว่าเดินทางดว้ยเรือ 
ผู้วิจัยได้ปฏิเสธสมมติฐานที่ 9 หมายความว่า จ านวนคร้ังของนักท่องเที่ยวในการมาท่องเที่ยวที่
แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึง จงัหวดัสมุทร 
ปราการไม่แตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญั 0.05 
ผู้วิจัยได้ปฏิเสธสมมติฐานที่ 10 หมายความว่า นกัท่องเที่ยวที่ช่องทางในการรับรู้ข่าวสารที่แตกต่าง
กนัมีผลต่อการตดัสินใจท่อง เที่ยวท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการ
ไม่แตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า ส่ือมีอิทธิพลในการตดัสินใจท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึงจงัหวดัสมุทรปราการเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการ
รับรู้โฆษณา หรือการรับชมรีวิว สามารถ กระตุ้นให้เกิดความสนใจ และความต้องการในการ
เดินทางท่องเที่ยว และเกิดแรงจูงใจและตดัสินใจในการท่องเที่ยวให้เพ่ิมมากขึ้น  
 
 



 

บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา
ตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตดัสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยวในตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อเปรียบเทียบการ
ตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศในตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จ าแนกตามลกัษณะประชากรและพฤติกรรม เพ่ือ
เสนอแนวทางการจดัการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการ  ในเชิง
นโยบายและเชิงปฏิบติั ตามมิติเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชนผูใ้ชบ้ริการไดม้ากขึ้น รวมถึงแนวทางการศึกษาวิจยัในอนาคต 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในรูปแบบของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
ท่องเที่ยวที่ตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึง จังหวดัสมุทรปราการจ านวน 400 คน ซ่ึงครอบคลุมปัจจัยต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการท่องเที่ยว และการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศตาม
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จากนั้นน าขอ้มูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลตาม
วตัถุประสงค์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)  ผูวิ้จัยได้เปรียบเทียบความ
แตกต่างของปัจจยัที่ต่างดว้ย T-Test และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวดว้ย (One-Way analysis 
of variance : ANOVA) และจะทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยการวิเคราะห์ Post Hoc แบบ Least 
Significant Difference (LSD) จากการเก็บรวบรวมขอ้มูล น าเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูล 
สามารถน ามาสรุปผลการศึกษา และอภิปรายผลการศึกษา โดยมีเน้ือหาเรียงล าดบัต่อไปน้ี 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
5.2 การอภิปรายผล 

5.3 แนวทางการจดัการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการ 

5.4 ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
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5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

5.1.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง  
จากการวิจยัพบว่าจากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คนพบว่า เป็นเพศหญิง จ านวน 273 คน คิดเป็นร้อย

ละ 68.3 มีอายุอยู่ในช่วง Generation Y อายุ 24-41 ปี (พ.ศ. 2523-2540) มากที่สุด จ านวน 228 
คน คิดเป็นร้อยละ 57.0 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี/สูงกว่ามากที่สุด จ านวน 318 คน คิดเป็น
ร้อยละ 79.5 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนมากที่สุด จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 มี
รายไดต้่อเดือนระหว่าง 10,000 – 20,000 มากที่สุด จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 

 
5.1.2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว  
จากการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่าง 400 คน ส่วนใหญ่ มีจุดประสงค์หลักในการเดินทางมา

ท่องเที่ยวตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง เพ่ือการพกัผ่อนหยอ่นใจ และหลีกหนีความวุ่นวาย จ านวน 170 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.5 มีการเดินทางมากบัครอบครัว/ญาติ มากที่สุด จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อย
ละ 60.8 ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางดว้ยรถยนต์ส่วนตวัมากที่สุด จ านวน 298 คน คิดเป็น
ร้อยละ 74.5 และจ านวนคร้ังที่มาท่องเที่ยวเพียง 1 คร้ัง มากที่สุดจ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.8 และไดรั้บขอ้มูลในการตดัสินใจมาท่องเที่ยวผ่านช่องทางส่ือออนไลน์ (เฟสบุค ,เว็บไซต,์ 
อินสตาแกรม, ทวิตเตอร์) มากที่สุด จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52 

 
5.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยว 

กรณีศึกษาตลาดน ้าบางน ้าผึง้ จังหวัดสมุทรปราการ แต่ละด้านสรุปได้ดังนี้ 
ผลการวิเคราะห์ระดบัการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดน ้ า

บางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมื่อพิจารณาราย ดา้น พบว่า อยูใ่น
ระดบัมากทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นพ้ืนที่ ดา้นการจดัการ ดา้นกิจกรรมและกระบวนการ และดา้น
การมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบัมาก รวมถึงปัจจยัรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 

5.1.3.1 ดา้นพ้ืนที่  
พบว่าในภาพรวมนักท่องเที่ยวมีระดับการตดัสินใจอยู่ในระดับมากที่สุด  

ซ่ึงหมายความว่า  ปัจจัยทั้ งหมดของด้านพ้ืนที่มีผล ต่อการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวในการมาท่องเที่ยวที่ตลาดน ้าบางน ้ าผ้ึงและเป็นปัจจยัที่นักท่องเที่ยว
ให้ความส าคญัและอาจกลบัมาท่องเที่ยวอีก เมื่อพิจารณารายประเด็นย่อยพบว่า 
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวมีความอุดมสมบูรณ์ ความ
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สวยงามและความหลากหลาย และ การตอ้นรับของคนในทอ้งถิ่นและบุคลากรมี
ความเหมาะสม เป็นมิตร และเพียงพอต่อการให้บริการ และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
นอ้ยที่สุด คือการจดักิจกรรมมีความเหมาะสมกบัพ้ืนที่  

5.1.3.2 ดา้นการจดัการ 
พบว่าในภาพรวมนกัท่องเที่ยวมีระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากที่สุด ซ่ึง

หมายความว่า ปัจจัยทั้ งหมดของด้านการจัดการมีผลต่อการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวในการมาท่องเที่ยวที่ตลาดน ้าบางน ้ าผ้ึงและเป็นปัจจยัที่นักท่องเที่ยว
ให้ความส าคญัและอาจกลบัมาท่องเที่ยวอีก เมื่อพิจารณารายประเด็นย่อยพบว่า 
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การจดับริการร้านคา้ มีความเป็นระเบียบ เหมาะสม
ต่อแหล่งท่องเที่ยว และเพียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว และประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือการจัดสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานต่อผู้ใช้บริการมีความ
เพียงพอ เช่น สาธารณูปโภค น ้า ไฟ สุขา อินเตอร์เนต ฯลฯ 

5.1.3.3 ดา้นกิจกรรมและกระบวนการ  
พบว่าในภาพรวมนกัท่องเที่ยวมีระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากที่สุด ซ่ึง

หมายความว่า ปัจจัยทั้ งหมดของด้านกิจกรรมและกระบวนการมีผลต่อการ
ตดัสินใจของนกัท่องเที่ยวในการมาท่องเที่ยวที่ตลาดน ้ าบางน ้าผ้ึงและเป็นปัจจยัที่
นกัท่องเที่ยวให้ความส าคญัและอาจกลบัมาท่องเที่ยวอีก เมื่อพิจารณารายประเด็น
ย่อยพบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ กระบวน การสร้างรายได้และสร้าง
อาชีพให้แก่ ชุมชนท้องถิ่น  และประเด็นที่มีค่ า  เฉลี่ ยน้อยที่ สุด  คือ  การ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือที่หลากหลาย เช่น ส่ือออนไลน์, วิทยุ, โทรทศัน์,หรือส่ือ
ส่ิงพิมพต่์างๆ 

5.1.3.4 ดา้นการมีส่วนร่วม  
พบว่าในภาพรวมนกัท่องเที่ยวมีระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากที่สุด ซ่ึง

หมายความว่า ปัจจัยทั้งหมดของด้านการมีส่วนร่วมมีผลต่อการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวในการมาท่องเที่ยวที่ตลาดน ้าบางน ้ าผ้ึงและเป็นปัจจยัที่นักท่องเที่ยว
ให้ความส าคญัและอาจกลบัมาท่องเที่ยวอีก เมื่อพิจารณารายประเด็นย่อยพบว่า 
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในการพฒันาความเป็นอยู่และ
รายไดข้องชุมชนทอ้งถิ่น และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การรวมกลุ่มของ
ประชาชนในทอ้งถิ่นในการบริหารจดัการการท่องเที่ยว 
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5.2 การอภิปรายผลการศึกษา 
 

5.2.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในตลาดน ้าบาง
น ้าผึง้ จังหวัดสมุทรปราการ 

 
ดา้นพ้ืนที่ ผลการวิเคราะห์ ระดบัการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยวในตลาด

น ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า บริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความอุดมสมบูรณ์ ความสวยงามและความหลากหลาย และ การต้อนรับของคนใน
ทอ้งถิ่นและบุคลากรมีความเหมาะสม เป็นมิตร และเพียงพอต่อการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
ทั้งน้ีเน่ืองจาก ตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ยงัคงความสวยงามและความอุดม
สมบูรณ์น่าท่องเที่ยว มีเอกลกัษณ์ มีหลายส่วนที่ให้นัง่พกัผ่อน และถ่ายรูปและมีการพฒันาปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ เพ่ือสร้างแรงดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวให้เพ่ิมมากขึ้ น ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ส ารวย เมฆวรวุฒิ (2550) ไดก้ล่าวว่าแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทุกๆ 
พ้ืนที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ประทบัใจ ซ่ึงสภาพธรรมชาติเหล่าน้ีเป็นส่ิงดึงดูดใจ
ให้มนุษยเ์ดินทางท่องเที่ยวไปยงัสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของฐิติพร ทอง
นพคุณ (2557) พบว่า ร้านค้าที่ผูข้ายมีกริยามารยาทที่ดี บุคลิกดี การแต่งกายสะอาด สามารถให้
ค าแนะน าสินคา้ได ้บริการรวดเร็ว คิดค่าราคาสินคา้ไดถู้กตอ้ง  จะดึงดูดให้ผูบ้ริโภคตัดสินใจซ้ือ
สินคา้ไดง้่าย เพราะรู้สึกสบายใจ เกิดความรู้สึกยินดีที่จะจ่าย โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่ตอ้งเนน้เร่ือง
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูข้ายและลูกคา้ และสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ Morrison (2010) กล่าวว่า 
การให้บริการที่ดีของบุคลากรของแหล่งท่องเที่ยว ประกอบดว้ย การให้ความใส่ใจกบันกัท่องเที่ยว 
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี พูดจาสุภาพเรียบร้อย ให้บริการอย่างมีน้าใจ เป็นต้น เป็นการสร้างความ
ประทบัใจให้กบันกัท่องเที่ยวไดอ้ยา่งดีและจะทาให้นกัท่องเที่ยวที่เขา้มาท่องเที่ยวแลว้ อยากกลบัมา
อีก รวมถึงการบอกต่อให้ผูอ้ื่นเขา้มาท่องเที่ยวดว้ย 
 

ดา้นการจดัการ ผลการวิเคราะห์ ระดบัการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวใน
ตลาดน ้ าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงหมายความว่า ปัจจยัทั้งหมด
ของดา้นการจดัการมีผลต่อการตดัสินใจของนักท่องเที่ยวในการมาท่องเที่ยวที่ตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึง
และเป็นปัจจัยที่นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญ แต่อาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักที่ดึงดูดมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายขอ้พบว่า การจดับริการร้านคา้ มีความเป็นระเบียบ เหมาะสมต่อแหล่งท่องเที่ยว และมี
ความเพียงพอต่อความตอ้งการของนักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจากหากมีร้านคา้ที่
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เพียงพอและมีความหลากหลาย จะสามารถตอบโจทยน์ักท่องเที่ยวไดห้ลากหลายกลุ่ม และความ
สะอาด ความเป็นระเบียบก็เป็นส่ิงดึงดูดให้เกิดความพึงพอใจไดม้ากขึ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยั
ของ สันติธร ภูริภกัดี (2554) พบว่า การออกแบบร้านและการจดัวางสินคา้ บรรยากาศในร้านคา้ คือ
การผสมผสานลกัษณะทางกายภาพของร้านให้ลงตวัเพื่อสร้าง  ภาพลกัษณ์ของร้านในใจผูบ้ริโภค 
ลกัษณะทางกายภาพประกอบดว้ยสถาปัตยกรรมโครงสร้าง แผนผงั  การจดัวางสินคา้ ป้าย แสง สี 
เสียงและอุณหภูมิของร้าน การออกแบบร้านและการจัดวางสินค้า  ภายในร้านเป็นการสร้าง
บรรยากาศภายในร้านให้น่าสนใจและเป็นที่ดึงดูดให้ลูกคา้อยากเดินเขา้มา  ใช้บริการในร้าน ความ
สวยงาม ความสะอาดและการออกแบบตกแต่งร้านที่ลงตวัเป็นศิลปะอีกดา้น ที่ผูป้ระกอบการธุรกิจ
ตอ้งให้ความ ส าคญั  
 

ดา้นการกิจกรรมและกระบวนการ ผลการวิเคราะห์ ระดบัการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ของนักท่องเที่ยวในตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึง จังหวัดสมุทรปราการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึง
หมายความว่า ปัจจัยทั้ งหมดของด้านการกิจกรรมและกระบวนการมีผลต่อการตัดสินใจของ
นกัท่องเที่ยวในการมาท่องเที่ยวที่ตลาดน ้าบางน ้าผ้ึงและเป็นปัจจยัที่นกัท่องเที่ยวให้ความส าคญั แต่
อาจจะไม่ใช่ประเด็นหลกัที่ดึงดูดมากที่สุด เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า มีกระบวนการสร้างรายไดแ้ละ
สร้างอาชีพให้แก่ชุมชนท้องถิ่นมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมโอกาสและช่องทาง
การตลาดสินคา้แปรรูป สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ท าให้นักท่องเที่ยวสนใจที่จะสนับสนุน
สินคา้จากชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) กล่าวว่าการสร้างชุมชน
เขม้แข็งให้เป็นพลงัร่วมทางสังคมในการสนับสนุนการพฒันาและพร้อมรับ  ผลประโยชน์จากการ
พฒันา ไดแ้ก่ การส่งเสริมการประกอบอาชีพของผูป้ระ กอบการระดบัชุมชน การสนบัสนุนศูนยฝึ์ก
อาชีพชุมชนเพื่อยกระดับทักษะของคนในชุมชน และการส่งเสริมให้ชุมชน  จัดสวสัดิการและ
บริการในชุมชน ให้สามารถเขา้สู่ตลาดงานเพ่ิมขึ้น  
  

ดา้นการมีส่วนร่วม ผลการวิเคราะห์ ระดบัการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยว
ในตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึง จังหวดัสมุทรปราการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงหมายความว่า ปัจจัย
ทั้งหมดของดา้นการมีส่วนร่วมมีผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเที่ยวในการมาท่องเที่ยวที่ตลาดน ้ า
บางน ้าผ้ึงและเป็นปัจจยัที่นกัท่องเที่ยวให้ความส าคญั แต่อาจจะไม่ใช่ประเด็นหลกัที่ดึงดูดมากที่สุด 
เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า การมีส่วนร่วมในการพฒันาความเป็นอยู่และรายไดข้องชุมชนทอ้งถิ่นมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด  ซ่ึงสอดคล้องกับ  สอดคล้องกับการศึกษาของ Jerry and Ameeta (2006) ได้
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ท าการศึกษาเร่ือง A Framework for Sustainable Ecotourism: Application to Costa Rica ผลการศึกษา
พบว่าองค์ประกอบส าคญัในการจดัการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยัง่ยืนคือการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชน โดยการเปิดโอกาสให้คนทอ้งถิ่นเขา้มาจดัการดา้นการท่องเที่ยว เช่นการแสดงความ
คิดเห็น การให้บริการนกัท่องเที่ยว การขายสินคา้แก่นกัท่องเที่ยว เป็นตน้ ทั้งน้ีหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง
ต้องสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยการให้ความรู้ งบประมาณ เพื่อให้ชุมชนสามารถ
ด าเนินการจดัการการท่องเที่ยวได ้ซ่ึงผลที่ไดรั้บจากการมีส่วนร่วมของชุมชนคือ แหล่งท่องเที่ยว
และชุมชนมีรายไดเ้พ่ิมขึ้น ชุมชนมีความภูมิใจในพ้ืนที่ของตน และคนในชุมชนมีความเป็นอยูท่ี่ดี
ขึ้น 
 

5.2.2 เปรียบเทียบระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเทีย่วในตลาดน ้าบาง
น ้าผึง้จังหวัดสมุทรปราการ เม่ือจ าแนกตามลักษณะประชากรและพฤติกรรม  

 
เพศ ผลการเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยวในตลาดน ้า

บางน ้ าผ้ึงจงัหวดัสมุทรปราการ เมื่อจ าแนกตามเพศชายและหญิง พบว่า เพศที่แตกต่างกนัมีระดบั
การตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการด้าน
พ้ืนที่ ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมและกระบวนการ และด้านการมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกัน 
สอดคลอ้งกบั พีรกานต ์ศิริรักษ ์(2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ของนักท่องเที่ยวในจงัหวดัภูเก็ต ผลการศึกษา พบว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส และอาชีพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศดา้น
ระยะเวลาที่เดินทางท่องเที่ยวโดยเฉลี่ย (จ านวนวนัต่อคร้ัง ) ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทาง
สถิติ 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิสาลกัษณ์ ทองสุข (2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดนครชัยศรี จังหวดันครปฐม พบว่า 
นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมดา้นจานวนคร้ังที่มาท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อ
คร้ังไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกเกลา้ แกว้เกลา้ (2560) ที่ไดวิ้จยัเร่ือง  ปัจจยั
ส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตดัสินใจมาท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมของนครชัยบุรินทร์ ผลการวิจยัพบว่า 
ปัจจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมของนครชัยบุรินทร์ดา้นเพศพบว่า 
ไม่แตกต่างกนั 
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ช่วงอาย ุผลการเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยวในตลาด
น ้าบางน ้าผ้ึงจงัหวดัสมุทรปราการ เมื่อจ าแนกตามช่วงอาย ุพบว่า ช่วงอายทุี่แตกต่างกนัมีระดับการ
ตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในตลาดน ้าบางน ้ าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการดา้นพ้ืนที่ 
ดา้นการจดัการ ดา้นกิจกรรมและกระบวนการ และดา้นการมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั 
พีรกานต์ ศิริรักษ์ (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักท่องเที่ยวในจังหวดัภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส และ อาชีพ ที่แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้าน
ระยะเวลาที่เดินทางท่องเที่ยวโดยเฉลี่ย (จ านวนวนัต่อคร้ัง ) ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทาง
สถิติ .05 นอกจากน้ีผลยงัไม่สอดคลอ้งกบั สาธิดา คงสนทนา (2556) กล่าวว่าอายมุีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการท่องเที่ยวดา้นกลุ่มบุคคลที่ร่วมเดินทาง เน่ืองจากนักท่องเที่ยวที่มีอายุต ่ากว่า 20 ปี 
ส่วนใหญ่มกัจะเดินทางมากบัเพื่อน แต่ในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีอายุมากขึ้นจะนิยมเดินทางมาเป็น
ครอบครัว และอาจมีสาเหตุมาจากผูสู้งอายุบางคนไม่สามารถเดินทางไดเ้องตามล าพงัจึงตอ้งอาศยั
ครอบครัวพามา ท าให้จ านวนคร้ังที่มาท่องเที่ยว ค่าใชจ่้ายโดยเฉลี่ยต่อคร้ัง และเจตนาในการกลบัมา
ท่องเที่ยวอีกในอนาคตของนกัท่องเที่ยวจึงแตกต่างกนั แต่ดว้ยการท่องเที่ยวแบบตลาดน ้าที่เหมาะ
ส าหรับทุกกลุ่มอายุในการพกัผ่อนร่วมกนั จึงท าให้จุดประสงค์ในการมาเที่ยวของนกัท่องเที่ยวทุก
กลุ่มอายจึุงไม่แตกต่างกนั 
 

ระดบัการศึกษา ผลการเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยว
ในตลาดน ้าบางน ้าผ้ึงจงัหวดัสมุทรปราการ เมื่อจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ระดบัการศึกษาที่
แตกต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึง จงัหวดั
สมุทรปราการดา้นพ้ืนที่ ดา้นการจดัการ ดา้นกิจกรรมและกระบวนการ และดา้นการมีส่วนร่วม ไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิสาลักษณ์ ทองสุข (2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดนครชัยศรี จังหวดันครปฐม พบว่า 
นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกันมีพฤติกรรมด้านจ านวนคร้ังที่มาท่องเที่ยว และ
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อคร้ังไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ สาธิดา คงสนทนา  (2556) กล่าวว่า 
เน่ืองจากตลาดน ้าบางน ้าผ้ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีส่ิงดึงดูดใจหลายดา้น มีสินคา้และอาหารจ าหน่าย
หลากหลาย ท าให้นกัท่องเที่ยวไม่ว่าจะมีการศึกษาระดบัไหนก็สามารถเลือกซ้ือสินคา้ได ้
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อาชีพ ผลการเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในตลาด
น ้ าบางน ้ าผ้ึงจังหวดัสมุทรปราการ เมื่อจ าแนกตามอาชีพ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีระดับการ
ตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในตลาดน ้าบางน ้ าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการดา้นพ้ืนที่ 
ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมและกระบวนการ และด้านการมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่
สอดคล้องกับ รังสี สืบนุการณ์ พบว่า ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีจ านวนคร้ังในการมาซ้ือ
สินค้า และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซ้ือสินค้าที่ตลาดดอนหวายในแต่ละคร้ังแตกต่างกัน และไม่
สอดคล้องกับ สาธิดา คงสนทนา (2556) อาชีพมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
จ านวนคร้ังที่มาท่องเที่ยว และด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อคร้ัง เน่ืองจากอาชีพที่แตกต่างกันย่อม
ก่อให้เกิดรายไดท้ี่ต่างกนั ท าให้ความสามารถในการซ้ือ และจ านวนคร้ังที่มาท่องเที่ยวแตกต่างกนั 
 

รายไดต้่อเดือน ผลการเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยว
ในตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึงจงัหวดัสมุทรปราการ เมื่อจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน พบว่า รายไดท้ี่แตกต่าง
กันมีระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในตลาดน ้ าบางน ้ า ผ้ึง จังหวัด
สมุทรปราการดา้นพ้ืนที่ ดา้นการจดัการ ดา้นกิจกรรมและกระบวนการ และดา้นการมีส่วนร่วม ไม่
แตกต่างกนั เน่ืองจากรายไดต้่อเดือนไม่มีผลต่อการมาท่องเที่ยวเพราะการท่องเที่ยวแบบตลาดน ้า 
เหมาะส าหรับทุกเพศ ทุกวยั ทุกสังคม  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั ฑิฆัมพร ออรุ่งวิไล (2562) กล่าวว่า 
นักท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่มีรายไดต่้างกนั ท าให้กระบวนการ ตดัสินใจท่องเที่ยว
เมืองรองต่างกนั มีความเห็นว่า การที่นกัท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่ มีรายไดต้่างกนัท า
กระบวนการตดัสินใจท่องเที่ยวเมืองรองไม่เหมือนกัน โดยที่รายไดต่้างกัน สามารถบ่งช้ีถึง การ
ตดัสินใจท่องเที่ยวเมืองรองต่างกนั อาจเน่ืองจากรายไดท้ี่ต่างกนั สะทอ้นถึงการรับรู้ ประสบการณ์ 
ความ เขา้ใจ ความตอ้งการการท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนกนั 
 

จุดประสงคห์ลกัของการเดินทาง ผลการเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ของนักท่องเที่ยวในตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึงจงัหวดัสมุทรปราการ เมื่อจ าแนกตามจุดประสงค์หลกัของ
การเดินทาง  พบว่า จุดประสงค์ที่แตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
นกัท่องเที่ยวในตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการดา้นพ้ืนที่ ดา้นการจดัการ ดา้นกิจกรรมและ
กระบวนการ และด้านการมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ วรรษมน จันทดิษฐ์ (2552) 
พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาตลาดน ้ าอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ผลการวิจยัที่พบว่า ส่วนใหญ่นกัท่องเที่ยวมีวตัถุประสงค์เพื่อเดินทางมาพกัผ่อน คิด
เป็นร้อยละ 62.80  
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บุคคลร่วมเดินทาง ผลการเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่อง 
เที่ยวในตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึงจังหวดัสมุทรปราการ เมื่อจ าแนกตามบุคคลร่วมเดินทาง พบว่า บุคคล
ร่วมเดินทางที่แตกต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในตลาดน ้าบาง
น ้ าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการ ดา้นพ้ืนที่ ดา้นการจดัการ และดา้นการมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกนั แต่
แตกต่างกนั 1 ดา้น คือ ดา้นกิจกรรมและกระบวนการ สอดคลอ้งกบั นริศา มจัฉริยกุล (2559) ที่ได้
วิจยัเร่ือง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวแบบอิสระบนเกาะไตห้วนัของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย พบว่า ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวแบบอิสระบนเกาะไต้หวันของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ไดแ้ก่ แรงจูงใจในการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ภายหลงัการท่องเที่ยว ปัจจยั
ภายนอกที่ส่งผลต่อการตดัสินใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ไดแ้ก่ กลุ่มอา้งอิงคือ เพ่ือน และ
ครอบครัว เน่ืองจากว่าเพื่อนและครอบครัวมีส่วนในการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวร่วมกนัมี
ความเห็นชอบที่จะท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เช่นเดียวกนัจึงจะส่งผลให้มีการตดัสินใจไปท่องเที่ยวไปในทิศทางเดียวกนัเช่นเดียวกนั 
 

รูปแบบในการเดินทาง ผลการเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักท่องเที่ยวในตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึงจังหวดัสมุทรปราการ เมื่อจ าแนกตามรูปแบบในการเดินทาง 
พบว่า รูปแบบในการเดินทาง ที่แตกต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยว
ในตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการ ดา้นการจดัการ ดา้นกิจกรรมและกระบวนการ และดา้น
การมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกนั แต่แตกต่างกนั 1 ดา้น คือ ดา้นพ้ืนที่ พบว่า การเดินทางโดยรถยนต์
ส่วนตวัมีผลมากที่สุด เน่ืองจาก มีความสะดวกสบายในการเดินทาง ไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองเวลาในการ
เดินทางไปกลบั สอดคลอ้งกบั เพญ็วิภา ทรงบณัฑิต (2554) คุณภาพการบริการของการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรในไร่องุ่น พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวที่สวนเกษตรในไร่องุ่น คิดเป็น
ร้อยละ 77.10 

 
จ านวนคร้ังในการใช้บริการ ผลการเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ

นักท่องเที่ยวในตลาดน ้าบางน ้าผ้ึงจงัหวดัสมุทรปราการ เมื่อจ าแนกตามจ านวนคร้ัง พบว่า จ านวน
คร้ังที่แตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึง 
จงัหวดัสมุทรปราการดา้นพ้ืนที่ ดา้นการจดัการ ดา้นกิจกรรมและกระบวนการ และดา้นการมีส่วน
ร่วม ไม่แตกต่างกนั พบว่า นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง
คร้ังเดียว สอดคลอ้งกบั กาญจนา กาแกว้ (2558) พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนกัท่องเที่ยว
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ชาวไทยที่สวนเกษตร จงัหวดัระยอง พบว่า นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวที่สวนเกษตร 
จงัหวดัระยอง 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 66.90 มากที่สุด 

 
ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร ผลการเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ

นักท่องเที่ยวในตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึงจงัหวดัสมุทรปราการ เมื่อจ าแนกตามช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 
พบว่า ช่องทางการรับรู้ข่ าวสาร ที่แตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
นกัท่องเที่ยวในตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการดา้นพ้ืนที่ ดา้นการจดัการ ดา้นกิจกรรมและ
กระบวนการ และดา้นการมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกนั และพบว่า ส่ือประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ เป็นส่ือ
ที่มีอิทธิพลในการตดัสินใจท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยวในตลาดน ้าบางน ้ าผ้ึง
จังหวดัสมุทรปราการมากที่สุด การโฆษณาประชาสัมพนัธ์เป็นส่ิงจ าเป็นอย่างมาก ส าหรับการ
ท่องเที่ยว เน่ืองจากการรับรู้โฆษณา หรือการรับชมรีวิว สามารถ กระตุน้ให้เกิดความสนใจ และ
ความตอ้งการในการเดินทางท่องเที่ยว และเกิดแรงจูงใจและตดัสินใจในการท่องเที่ยวให้เพ่ิมมาก
ขึ้น ซ่ึงสอดคลอ้ง กับงานวิจัยของ สุกัญญา สุขวงศ์ (2558) เร่ือง ทัศนคติและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว ชาวจีนที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางเขา้มาท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ความพึง พอใจดา้นการส่งเสริมการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวจีนมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เดินทางเข้ามา ท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูล
ข่าวสารและส่ือ ประชาสัมพนัธ์ของภาครัฐมาก ดงันั้นจึงควรรักษามาตรฐานเก่ียวกบัการให้ขอ้มูล
ข่าวสารและส่ือ ประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยวและมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง การประชาสัมพนัธ์
ข่าวสาร โปรโมชัน่ผ่าน ช่องทางส่ือสังคมออนไลน์จึงเป็นอีกช่องสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวไดดี้
และเขา้ถึงกลุ่มนกัท่องเที่ยวไดม้ากย่ิงขึ้น 
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5.3 แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน ้าบางน ้าผึง้ จังหวัดสมุทรปราการ  
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั

สมุทรปราการ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารสวนต าบลบางน ้าผ้ึง รวมถึงผูน้ าชุมชน ควรมีการรณรงค์
ให้ชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่มีจิตส านึกและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน
พ้ืนที่ เพ่ือที่จะท าให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดแผนยทุธศาสตร์ในการพฒันาทอ้งถิ่นเก่ียวกบัการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หรือมีส่วนร่วมในการก าหนดโครงการ/กิจกรรม โดย
ก าหนดช่วงเวลาการด าเนินงานให้ชัดเจน อีกทั้งหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและผูน้ าชุมชนควรเป็นผูป้ระสานงานให้ประชาชนในชุมชนร่วมปรึกษาหารือเพื่อ
ก าหนดขอ้ตกลงในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนให้ยัง่ยืน เพื่อที่จะไดส้ามารถพฒันา
ชุมชนและตลาดน ้าบางน ้าผ้ึงได ้

 
5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ตามมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ให้กับสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบล
บางน ้าผึง้ รวมถึงผู้น าชุมชน 
5.3.2.1 ด้านมิติเศรษฐกิจ 

- จดักิจกรรมการท่องเที่ยวให้น่าสนใจ โดยประสานความร่วมมือกบัชุมชนทอ้งถิ่นในการ
จัดท าเป็นโปรแกรมวนัเดย์ทริป และแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง และน าเสนอขายในราคา
เหมา (Package) โดยมีไกด์ท้องถิ่นเป็นผูน้ าเที่ยว พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านต่างๆ เก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนที่ โดยก าหนดราคาที่เหมาะสมและยติุธรรม 

- ท าการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเที่ยว เพ่ือจูงใจ และให้เป็นที่รู้จกัแก่นักท่องเที่ยวมากขึ้น 
โดยเฉพาะการประชาสัมพนัธ์เร่ืองการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซ่ึงจะท าให้ไดน้ักท่องเที่ยวกลุ่ม
ใหม่มากขึ้น อนัจะเป็นโอกาสในการเพ่ิมรายไดท้างการท่องเที่ยว 

- ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เพ่ือให้เกิดรายไดจ้ากการท่องเที่ยวอยา่งต่อเน่ือง 
- พฒันาคุณภาพ และมาตรฐานในการให้บริการดา้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้งดา้นบุคลากร 

ส่ิงอ านวยความสะดวก และความปลอดภัย ท านุบ ารุงสถานที่ และรักษารวมถึงดูแล
สภาพแวดลอ้ม และควรเขม้งวดเร่ืองความสะอาดของพ้ืนที่และแม่น ้าล าคลองเน่ืองจากการ
สังเกตพบว่า มีผูป้ระกอบการบางรายแอบลกัลอบทิ้งน ้าเสียลงในคลอง ซ่ึงในอนาคตหาก
ปล่อยให้เป็นเช่นน้ีต่อไปจะท าให้คลองเน่าเสีย และสูญเสียทศันียภาพที่สวยงามไป ท าให้
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นักท่องเที่ยวไม่อยากเดินทางกลบัมาท่องเที่ยวอีก  รวมไปถึงดูแลความสะอาดของพ้ืนที่
บริเวณในตลาดน ้าและโดยรอบ และควรจดัให้มีการแสดงพ้ืนบา้น หรือกิจกรรมต่างๆให้มี
ความหลากหลายและน่าสนใจมากย่ิงขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวประทับใจ และเกิดการ
กลบัมาเที่ยวซ ้า 
 

5.3.2.2 ด้านมิติสังคม 
- ส่งเสริมให้ประชาชนในทอ้งถิ่นมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที่ยวภายในตลาดน ้ า ให้

มากขึ้น เพ่ือให้คนในชุมชนรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของการท่องเที่ยว และเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเองว่ามีส่วนส าคญัในการจดัการการท่องเที่ยวมากกว่าที่จะเป็นเพียงแรงงานดา้นการ

ท่องเที่ยวเท่านั้น อีกทั้งยงัท าให้เกิดการรักและหวงแหนทรัพยากรการท่องเที่ยวในพ้ืนที่

ของตนมากขึ้น 

- จดัหาบุคลากรที่มีความรู้และความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น องค์กร

ดา้นการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อน ามาให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารจดัการการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซ่ึงจะท าให้เจา้หน้าที่ ตลอดจนชุมชนทอ้งถิ่นมีความรู้ความเขา้ใจ และ

สามารถจดัการการท่องเที่ยวไดอ้ยา่งถูกตอ้งมากขึ้น 

- ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองของการอนุรักษ์ทรัพยากรทั้ ง
ธรรมชาติ และวฒันธรรม เพ่ือให้มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่คงอยูอ่ยา่งยัง่ยืนต่อไป 

 

5.3.2.3 ด้านมิติส่ิงแวดล้อม 
- ก าหนดขีดความสามารถในการรองรับไดข้องพ้ืนที่บริเวณภายในตลาดน ้ า เช่นควรมีการ

จัดการสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว ตรวจสอบ และดูแลอย่างสม ่าเสมอ เช่น การ
รักษาความสะอาด การบ ารุงรักษาส่ิงอ านวยความสะดวก ไม่ปล่อยให้มีสภาพเส่ือมโทรม 
รวมถึงความร่มร่ืนภายในพ้ืนที่ และมีการจัดแบ่งโซนกิจกรรม โซนร้านค้า ที่สามารถ
รองรับจ านวนนกัท่องเที่ยวไดโ้ดยไม่แออดั 

- ก าหนดบทลงโทษที่ชัดเจน และเขม้งวด เพื่อป้องกนัการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การจบัหรือปรับเมื่อนกัท่องเที่ยวทิ้งขยะไม่ถูกที่ เป็นตน้ 

- จดัท าคู่มือท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือ ท าป้ายประชาสัมพนัธ์ตามจุดต่างๆ เพื่อให้นกัท่องเที่ยว
มีความรู้ความเขา้ใจในบริบทของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และสามารถปฏิบตัิตนได้อย่าง
ถูกตอ้งและเหมาะสม 
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- จดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตส านึกดา้นการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น จดัค่ายเยาวชน หรือ ร่วมจดักิจกรรมกบัทางสถาบนัหรือโรงเรียนเพื่อทศันศึกษาและ
ให้ความรู้ 

 

5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 

1. ควรมีการศึกษาความต้องการและการมีส่วนร่วมของประชาชนในตลาดน ้ าบาง
น ้าผ้ึง เก่ียวกบัการพฒันาตลาดน ้าบางน ้าผ้ึงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยา่งยัง่ยืน 

2. ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวที่เอื้อต่อความตอ้งการที่มา
ท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยว 

3. การศึกษาคร้ังน้ีเน่ืองจากติดสถานการณ์โควิดผูวิ้จยัจึงเก็บขอ้มูลจากนักท่องเที่ยว
ในระหว่างเดือน เมษายน-พฤษภาคมเท่านั้น ซ่ึงควรมีการเก็บขอ้มูลในช่วงต่างๆเพ่ือที่จะเป็นการ
กระจายขอ้มูลรวมถึงท าให้ขอ้มูลมีความหลากหลายมากขึ้น 

4. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเนน้การศึกษาเชิงปริมาณเป็นหลกัเพื่อสะทอ้นให้เห็นภาพรวม
ของนักท่องเที่ยวที่เขา้มาท่องเที่ยวในตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึง คร้ังต่อไปอาจจะศึกษาเชิงคุณภาพ หรือ
รายละเอียดเชิงลึกของนกัท่องเที่ยวที่เขา้มา เพ่ือท าให้เกิดความสมบูรณ์แบบมากขึ้น 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง 
 
ค าช้ีแจง 
 
แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
นกัท่องเที่ยวกรณีศึกษา ตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยัของนกัศึกษาปริญญาโท 
ตามหลกัสูตร สาขาวิชาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นขอ้มูลของ
ท่านที่ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามน้ีจะเก็บเป็นความลบัและน าไปใชป้ระโยชน์เพ่ือการศึกษาและ
พฒันาเท่านั้น ผูวิ้จยัจึงหวงัเป็นอยา่งย่ิงว่าจะไดรั้บความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามน้ี
ตามความจริง และตอบทุกขอ้ 

แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนที่ 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 
ตอนที่ 2 แบบวดัขอ้มูลดา้นพฤติกรรมของนกัทอ่งเที่ยวในตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง 
จงัหวดัสมุทรปราการ 
ตอนที่ 3 ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนกัท่องเที่ยว ในตลาด
น ้าบางน ้าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการ 

ขอขอบคณุทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อต่องานวิจยั และการพฒันา
คุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มา ณ โอกาสน้ี 
 
 

จิรดาภา สนิทจนัทร์ 
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง [  ] หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

หรือเติมขอ้ความลงในช่องว่างให้ครบทุกขอ้ 
 

1.1 เพศ   [  ] ชาย      [  ] หญิง 
 
1.2 อาย ุ 
  [  ] Generation Z  อายุนอ้ยกว่า 24 ปี (พ.ศ. 2540 เป็นตน้ไป)  

[  ] Generation Y  อายุ 24 - 41 ปี (พ.ศ. 2523 - 2540)  
  [  ] Generation X  อายุ 42 – 56 ปี (พ.ศ. 2508 – 2522)  

[  ] Generation B  อาย ุ57 – 75 ปี (พ.ศ. 2489 – 2507) 
 

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน 
 [  ] ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ   [  ] ประถมศึกษา   [  ] มธัยมศึกษาตน้/ปลาย 
 [  ] ปวช./ ปวส./ อนุปริญญา             [  ]  ปริญญาตรี/สูงกว่า   
 
1.4 การประกอบอาชีพ 
 [  ] นกัเรียน/นกัศึกษา  [  ] ขา้ราชการ/พนง.รัฐวิสาหกิจ [  ] ธุรกิจส่วนตวั 
 [  ] พนกังานบริษทัเอกชน  [  ] รับจา้งทัว่ไป   [  ] คา้ขาย  
 [  ] พ่อบา้น / แม่บา้น   [  ] ไม่ไดท้ างาน   [  ] อื่นๆ ระบุ............ 
 
1.5 รายได้ต่อเดือน 
 [  ] ไม่มีรายได ้  [  ] ต ่ากว่า 10,000 บาท   [  ] 10,000 – 20,000 บาท 
 [  ] 20,001 – 30,000 บาท [  ]  30,001 – 40,000 บาท   [  ] 40,001 – 50,000 บาท 
 [  ] มากกว่า 50,000 บาท 
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ตอนท่ี 2 แบบวัดข้อมูลด้านพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในตลาดน ้าบางน ้าผึง้ จงัหวัดสมุทรปราการ 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง  [  ]  ท่ีตรงกบัพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวของท่าน 
 
2.1 จุดประสงค์หลักของท่านในการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังนี้ คือ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 

[  ] เพ่ือศึกษาศิลปะ วฒันธรรม ดนตรี สถาปัตยกรรม และสถานท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตร์  
[  ] เพ่ือการพกัผ่อนหย่อนใจ เพ่ือหลกีหนีจากความวุ่นวาย     
[  ] เพ่ือพาครอบครัวหรือญาติพ่ีนอ้งมาเท่ียว  
[  ] เพ่ือท่องเท่ียวและซ้ือสินคา้และบริการ 
[  ] เพ่ือความเพลิดเพลินและความบนัเทิงจากงานเทศกาลส าคญัต่างๆ 
[  ] อื่นๆ โปรดระบุ................... 
 

2.2 ท่านเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีตลาดน ้าบางน ้าผึง้ จงัหวัดสมุทรปราการ กับบุคคลกลุ่มใด  
[  ] คนเดียว  [  ] ครอบครัว/ญาต ิ  [  ] เพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงาน   
[  ] หน่วยงาน, สถานศึกษา,บริษทั [  ] อื่นๆ โปรดระบุ................... 
 

2.3 รูปแบบในการเดินทางมาตลาดน ้าบางน ้าผึง้ จงัหวัดสมุทรปราการ 
[  ] รถยนตส่์วนตวั  [  ] มอเตอร์ไซคส่์วนตวั  [  ] รถโดยสารประจ าทาง/รถทวัร์

 [  ] รถตู/้รถเช่า    [  ] รถแท็กซ่ี  [  ] เรือ    
 [  ] อื่นๆ โปรดระบุ................... 

 
2.4 จ านวนคร้ังในการใช้บริการตลาดน ้าบางน ้าผึง้ จังหวัดสมุทรปราการ 

[  ] 1 ครั้ ง   [  ] 2 ครั้ ง   [  ] มากกว่า 3 ครั้ ง 
 

2.5 ช่องทางในการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเท่ียวตลาดน ้าบางน ้าผึง้ จังหวัดสมุทรปราการ 
 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[  ] โทรทศัน์   [  ] วิทยุ    [  ] ส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ 
[  ] จากค าแนะน าของญาติพ่ีนอ้ง / เพ่ือน [  ] ส่ือออนไลน์ (เฟสบุค,เวบ็ไซต,์ อินสตาแกรม, ทวิตเตอร์) 
[  ] อื่นๆ โปรดระบุ................... 
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ตอนท่ี 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนักท่องเท่ียว ในตลาดน ้าบางน ้าผึง้ จังหวัด
สมุทรปราการ 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องว่างท่ีตรงตามความจริง (กรุณาตอบให้ครบทุกขอ้และเลือกตอบเพียง 1 
ตวัเลือก) 
 

องค์ประกอบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ระดับการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียว 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

1.ด้านพื้นท่ี 
1.1 บริเวณแหล่งท่องเท่ียวมีความอุดมสมบูรณ์ ความ
สวยงามและความหลากหลาย 

     

1.2 บริเวณแหล่งท่องเท่ียวมีความเป็นเอกลกัษณ์
น่าสนใจ 
เช่น วิถีชีวิตของวฒันธรรมแบบดั้งเดิม สภาพแวดลอ้ม  

     

1.3 การตอ้นรับของคนในทอ้งถิ่นและบุคลากรมีความ
เหมาะสม เป็นมิตร และเพียงพอต่อการให้บริการ 

     

1.4 การจดักิจกรรมมีความเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี เช่น นัง่
เรือชมห่ิงห้อย การศึกษาเส้นทางธรรมชาติทางน ้า ขี่
จกัรยานชมวิถีชีวิต การจดัแสดงสินคา้และวฒันธรรม
ทอ้งถิ่น  
เป็นตน้  

     

1.5 ความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว      
2.ด้านการจัดการ 
2.1 การจดับริการร้านคา้ มีความเป็นระเบียบ 
เหมาะสมต่อแหล่งท่องเท่ียว และเพียงพอต่อความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 

     

2.2 การก าหนดกฎ ระเบียบ ในการท่องเท่ียวเพ่ือไม่
รบกวนและท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

     

2.3 การจดัระบบรักษาความปลอดภยัภายในแหล่ง
ท่องเท่ียว 

     

2.4 การจดัสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานต่อผูใ้ชบ้ริการมี
ความเพียงพอ เช่น สาธารณูปโภค น ้า ไฟ สุขา 
อินเตอร์เนต ฯลฯ 
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องค์ประกอบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ระดับการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียว 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

2.5 การจดัท าป้ายบอกทางและสัญลกัษณ์ส่ือ
ความหมายมีความชดัเจน 

     

3. ด้านกจิกรรมและกระบวนการ 
3.1 ความหลากหลายของกิจกรรม เช่น นัง่เรือชม
ห่ิงห้อย การศึกษาเส้นทางธรรมชาติทางน ้า ขี่จกัรยาน
ชมวิถีชีวิต การจดัแสดงสินคา้และวฒันธรรมทอ้งถิ่น 
เป็นตน้ 

     

3.2 กิจกรรมการท่องเท่ียวสามารถสร้างประสบการณ์
และ ความประทบัใจแก่นกัท่องเท่ียว 

     

3.3 กิจกรรมการท่องเท่ียวเอื้อต่อการสร้างจิตส านึกแก่
นกัท่องเท่ียว เช่น ศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้วถิีชีวิต
ชุมชน  

     

3.4 มีกระบวนการสร้างรายไดแ้ละสร้างอาชีพให้แก่
ชุมชนทอ้งถิ่น 

     

3.5 มีการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือท่ีหลากหลาย เช่น ส่ือ
ออนไลน์, วิทยุ, โทรทศัน์,หรือส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ 

     

4. ด้านการมีส่วนร่วม  
4.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถิ่นในการจดั
กิจกรรมทางการท่องเท่ียว 

     

4.2 การรวมกลุ่มของประชาชนในทอ้งถิ่นในการ
บริหารจดัการการท่องเท่ียว 

     

4.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถิ่นในการ
พฒันาการท่องเท่ียว 

     

4.4 การมีส่วนร่วมในการพฒันาความเป็นอยู่และ
รายไดข้องชุมชนทอ้งถิ่น 

     

4.5 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ถิีชีวิตและ
วฒันธรรมทอ้งถิ่น 
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ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ......................................................
.............................................................................................................................. .....................................................
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............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ...................................................... 
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ภาคผนวก ข 
 

การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความเช่ือมัน่ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
นกัท่องเที่ยว  

ข้อค าถาม 
Corrected 
Item Total 
Correlation 

Alpha if 
Item Deleted 

1.1 บริเวณแหล่งทอ่งเที่ยวมีความอุดมสมบูรณ์ ความสวยงามและความหลากหลาย 0.398 0.882 

1.2 บริเวณแหล่งทอ่งเที่ยวมีความเป็นเอกลกัษณ์น่าสนใจ 
เช่น วิถีชีวิตของวฒันธรรมแบบดั้งเดิม สภาพแวดลอ้ม  0.591 0.878 

1.3 การตอ้นรับของคนในทอ้งถิน่และบุคลากรมีความเหมาะสม เป็นมิตร และเพียงพอต่อ
การให้บริการ 0.534 0.879 

1.4 การจดักิจกรรมมีความเหมาะสมกบัพื้นที่ เช่น นัง่เรือชมห่ิงห้อย การศึกษาเส้นทาง
ธรรมชาติทางน ้า ขี่จกัรยานชมวิถีชีวิต การจดัแสดงสินคา้และวฒันธรรมทอ้งถิน่ เป็นตน้  

0.448 0.882 

1.5 ความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยว 0.459 0.881 

2.1 การจดับริการร้านคา้ มีความเป็นระเบียบ เหมาะสมต่อแหล่งท่องเที่ยว และเพียงพอต่อ
ความตอ้งการของนกัท่องเทีย่ว 0.532 0.879 

2.2 การก าหนดกฎ ระเบียบ ในการท่องเทีย่วเพื่อไม่รบกวนและท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 0.418 0.882 
2.3 การจดัระบบรกัษาความปลอดภยัภายในแหล่งทอ่งเที่ยว 0.374 0.884 

2.4 การจดัสาธารณูปโภคขั้นพืน้ฐานต่อผูใ้ชบ้ริการมีความเพียงพอ เช่น สาธารณูปโภค น ้า 
ไฟ สุขา อินเตอร์เนต ฯลฯ 0.522 0.879 

2.5 การจดัท าป้ายบอกทางและสัญลกัษณ์ส่ือความหมายมีความชัดเจน 0.488 0.880 

3.1 ความหลากหลายของกิจกรรม เช่น นัง่เรือชมห่ิงห้อย การศึกษาเส้นทางธรรมชาติทางน ้า 
ขี่จกัรยานชมวิถีชีวิต การจดัแสดงสินคา้และวฒันธรรมทอ้งถิ่น เป็นตน้ 

0.479 0.881 

3.2 กิจกรรมการทอ่งเที่ยวสามารถสร้างประสบการณ์และ ความประทบัใจแก่นกัท่องเที่ยว 0.666 0.874 
3.3 กิจกรรมการทอ่งเที่ยวเอื้อต่อการสร้างจิตส านึกแก่นกัทอ่งเที่ยว เช่น ศึกษาธรรมชาติ 
เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน  0.554 0.878 

3.4 มีกระบวนการสร้างรายไดแ้ละสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนทอ้งถิน่ 0.560 0.877 

3.5 มีการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือที่หลากหลาย เช่น ส่ือออนไลน์, วิทยุ, โทรทศัน์,หรือส่ือ
ส่ิงพิมพต่์างๆ 

0.475 0.880 

4.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถิ่นในการจดักิจกรรมทางการท่องเทีย่ว 0.487 0.880 
4.2 การรวมกลุ่มของประชาชนในทอ้งถิ่นในการบริหารจดัการการท่องเที่ยว 0.455 0.882 
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ข้อค าถาม 
Corrected 
Item Total 
Correlation 

Alpha if 
Item Deleted 

4.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถิ่นในการพฒันาการท่องเที่ยว 0.360 0.884 

4.4 การมีส่วนร่วมในการพฒันาความเป็นอยูแ่ละรายไดข้องชุมชนทอ้งถิน่ 0.702 0.873 

4.5 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษวิ์ถีชีวิตและวฒันธรรมทอ้งถิ่น 0.606 0.878 

หมายเหตุ N of case = 400 , N of Item = 40 , Alpha = 0.885 
 
สรุปผล 

โดยสรุปผลจากตารางน้ีมีค่าความเที่ยง จากการวิเคราะห์ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าโดยวิธี
ของครอนบาค เท่ากับ 0.885 แสดงว่าเคร่ืองมือมคีวามน่าเช่ือถือสูงมาก 
ซ่ึงมีเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 

โดยมีเกณฑก์ารวดัค่าความเที่ยง คือ 
0.01 – 0.20 หมายถึง มีค่าความเที่ยงต ่ามาก 
0.21 – 0.40 หมายถึง มีค่าความเที่ยงต ่า 
0.41 – 0.60 หมายถึง มีค่าความเที่ยงปานกลาง 
0.61 – 0.80 หมายถึง มีค่าความเที่ยงสูง 
0.81 – 1.00 หมายถึง มีค่าความเที่ยงสูงมาก 
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ประวัติผู้เขียน 

ช่ือ นามสกลุ นางสาว จิรดาภา สนิทจนัทร์ 
 
ประวัติการศึกษา วท.บ. (วนศาสตร์)  
 สาขาเทคโนโลยีเย่ือและกระดาษ 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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