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บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลใหนักทองเที่ยวมาเที่ยวตลาดน้ําอัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ําอัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม
โดยกําหนดขนาดตัวอยางตามแนวทางของ Yamane (1976) โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยการใชแบบสอบถาม
ระหวางวันที่ 21 สิงหาคม - 22 สิงหาคม 2553 การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา 1) นักทองเที่ยวสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 15 - 25 สถานภาพสมรส มีระดับ
การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี 2) ทัศนคติของนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดบริการ (7P’S) พบวา 1) ปจจัยดานสินคาและบริการเปนสิ่งที่
นักทองเที่ยวตลาดน้ําอัมพวาใหความสนใจมากที่สุด ไดแก  ความหลากหลายของรสชาติอาหาร  2) ปจจัยทางดาน
ราคา สิ่งที่นักทองเที่ยวตลาดน้ํา อัมพวาใหความสนใจมากที่สุดไดแก อาหารมีราคาถูก 3) ปจจัยทางดานการ
สงเสริมการตลาด สิ่งที่นักทองเที่ยวตลาดน้ําอัมพวาใหความสนใจมากที่สุด กิจกรรมดูหิ่งหอยตอนกลางคืน 4) 
ปจจัยดานกระบวนการ สิ่งที่นักทองเที่ยวตลาดน้ําอัมพวาใหความสนใจมากที่สุด การบริการเสริมตาง ๆ เชน          
รับสงรถ เรือขามฟากเปนตน 5) ปจจัยทางดานชองทางการจัดจําหนาย สิ่งที่นักทองเที่ยวตลาดน้ําอัมพวาใหความ
สนใจมากที่สุดไดแก สามารถจองหองพักผานทางอินเทอรเน็ตได 6) ปจจัยทางดานบุคลากร สิ่งที่นักทองเที่ยวตลาด
น้ําอัมพวาใหความสนใจมากที่สุด ไดแก  ความมีอัธยาศัยดีของคนในชุมชนความเปนมิตรของพนักงานและ
ประชากรในทองถิ่น ตลาดน้ําอัมพวา 7) ปจจัยทางดานภาพลักษณ สิ่งที่นักทองเที่ยวตลาดน้ําอัมพวาใหความสนใจ
มากที่สุด การเดินทางที่สะดวกสบาย  ดังนั้นทางภาครัฐควรสงเสริมเพื่อใหการทองเที่ยวตลาดน้ําอัมพวาเปนการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษสืบไป 
 
คําสําคัญ :  ปจจัยทางการตลาดบริการ  ตลาดน้ําอัมพวา 
 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to study factors affecting tourism in Amphawa Floating, Samut 
Songkhram. 2) To study the behavior of tourists. The sample size was defined as the guideline of 
Yamane (1976). Data was collected by questionnaire during August 21 - August 22, 2010. Data analysis 
using percentage, mean and standard deviation. The results showed that 1) the majority were 
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females who were 15 to 25, married and single. the level of education in the undergraduate equivalent. 
2) Attitudes of tourists about service marketing mix factors, the results showed that 1) goods and 
services factor tourists gave the most attention to the diversity of food. 2) Prices factor was cheap food. 
3) Promoting market factor was viewing fire flied at night activity. 4) Process factor was shuttle car and 
ferryboat etc. 5) Place factor was room reservation on internet. 6) People factor was the good-natured 
people in the community, the friendliness of the staff and the local peoples. 7) Image factor was easy 
journey.These factors show that the government should promote tourism to the Amphawa floating 
market to ecotourism. 
 
Keywords : service Marketing factors, amphawa floating market 
E-mail : patberry_pat@hotmail.com 

 
คํานํา 

ปจจุบันการทองเที่ยวไดกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตมนุษย แมวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหมจะ
อํานวยความสะดวกตอชีวิตประจําวันของมนุษยไดเปนอยางมาก แตมนุษยก็ยังแสวงหาเวลาสําหรับการพักผอน
หยอนใจ เพื่อหลีกหนีความจําเจ ซึ่งปจจัยภายนอกในยุคปจจุบันลวนเปนสิ่งกระตุนใหผูคนเดินทางเพื่อพักผอน
หยอนใจและทองเที่ยวกันมากขึ้น รูปแบบของการทองเที่ยวจึงมีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งภายในประเทศเองก็ได
ใหความสําคัญกับการทองเที่ยว เพราะการทองเที่ยวชวยสรางรายไดในรูปของเงินตราตางประเทศ ชวยสรางงาน
สรางอาชีพใหประชาชนมีรายได เปนผลใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น จึงถือไดวาการทองเที่ยวเปนแหลงรายไดที่สําคัญ
สวนหนึ่งของประเทศ เพราะสามารถนํารายไดเขาประเทศปละหลายแสนลานบาท โดยที่อุตสาหกรรมทองเที่ยวเปน
อุตสาหกรรมที่ไรขอบเขตจํากัด ในแตละประเทศนั้นก็จะมีกลวิธีตางๆ ในการดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเที่ยวใน
ประเทศของตนดวยวิธีการที่แตกตางกันไป (ธนกฤต สังขเฉย, 2550) 
 การทองเที่ยวในแตละที่นั้น มีสวนเกี่ยวของและมีความสําคัญตอชุมชนอยางมาก เนื่องจากแหลงทองเที่ยว
ที่อยูในเขตชุมชนนั้น สามารถทําใหคนในชุมชนเขามามีบทบาทในการจัดการแหลงทองเที่ยวของตนเอง ซึ่งรูปแบบ
ที่ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา คือการทองเที่ยวในรูปแบบของตลาดน้ํา เพราะในบริเวณราบลุมภาคกลางเปนพื้นที่อุดม
สมบูรณมาตั้งแตอดีต การตั้งถิ่นฐานของคนในภาคกลางจะมีการตั้งบานเรือนใกลน้ํา ทําเรือกสวน ไรสวน สําหรับ
เปนที่ทํามาหากิน การทองเที่ยวในแบบตลาดน้ําในปจจุบันนั้นมีหลายแหงที่มีชื่อเสียงจนเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว
ชาวไทยและชาวตางประเทศ ซึ่งไดแก ตลาดน้ําดําเนินสะดวก ตลาดน้ําดอนหวาย เปนตน และตลาดน้ําที่ไดรับ
ความสนใจอีกแหงหนึ่งก็คือ ตลาดน้ําอัมพวาเปนตลาดน้ําแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม  เดิมเปนที่รูจักกันวา 
“เมืองแมกลอง” เพราะตามสภาพภูมิประเทศที่ตั้งอยูบนลุมแมน้ําแมกลองอันเปนแมน้ําสายสําคัญที่หลอเลี้ยง
ประชาชนทั้งจังหวัด  

ปจจุบันตลาดน้ํายามเย็นที่อัมพวาไดรับการนิยมเปนอยางมากโดยไดรับการตอบรับจากนักทองเที่ยว
จังหวัดสมุทรสงครามเอง จังหวัดใกลเคียงรวมไปถึงนักทองเที่ยวจากกรุงเทพมหานครและชาวตางชาติ โดยมี
จุดประสงคหลักของการมาทองเที่ยว นั่นคือการมาสัมผัสความเปนเอกลักษณและความเปนตัวตนของอัมพวา  
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ความเปนเอกลักษณและความเปนตัวตนของอัมพวาไดถูกนําเสนออกสูสาธารณชนดวยสื่อสารมวลชนในรูปแบบ
ตางๆ เชน ความเปนวิถีชีวิตของคนริมคลอง การมีบานเรือนที่มีสถาปตยกรรมแบบบานเรือนไทย การคาขายของ
ชาวบาน สิ่งแวดลอมที่เปนสวนมะพราว  สวนลิ้นจี่ การทําประมงในแมน้ําแมกลอง และการสะทอนภาพของอัม
พวาออกมาในแงของชุมชนเมืองเกาและที่สําคัญไดสัมผัสกับบรรยากาศตอนกลางคืนในการนั่งเรือชมหิ่งหอย  จึง
ทําใหนักทองเที่ยวเดนิทางมาทองเที่ยวเปนจํานวนมาก (หนวยวิจัยการอนุรักษและฟนฟูชุมชน, 2549) 
 

อุปกรณและวิธีการ 
ในการวิจัยครั้งนี้มีรายละเอียดและวิธีดําเนินการ ดังนี ้

1.  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยสํารวจกลุมตัวอยาง
นักทองเที่ยวในตลาดน้ําอัมพวา เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในตลาดน้ําอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม รวมถึงศึกษาปจจัยที่ทําใหนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยว โดยการวิจัยในครั้งนี้ใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย สําหรับการวิเคราะหขอมูลและแสดงผลการวิจัยเปนคาความถี่และ
รอยละเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวจิัย 

2. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้ไดแกนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวตลาดน้ําอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบงเปน 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 
ไดแกขอมูลทางดานประชากรศาสตร สวนที่ 2 ปจจัยที่สงผลใหนักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวตลาดน้ําอัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม สวนที ่3 อุปสรรคในการทองเที่ยวตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

      3.1  ขั้นตอนในการทําวิจัย มีรายละเอียดดังนี ้
                          3.1.1  ทบทวนวรรณกรรมจากหนังสือ เอกสาร และวารสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับเกี่ยวกับปจจัยที่
สงผลใหนักทองเที่ยวมาเที่ยวตลาดน้ํา อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

3.1.2  นําเครื่องมือวิจัยไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแบบสอบถามใหครอบคลุม
ในทุกประเด็นและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย   

3.1.3  พิจารณาในดานความถูกตอง (Validity) ของแบบสอบถาม โดยเลือกเฉพาะขอคําถามที่
มีคาดัชนีความสอดคลองของคําถามแตละขอกับวัตถุประสงค (Index of Item – Objective Congruence: IOC) 
มากกวา 0.50 

4. การวิเคราะหขอมูล นําแบบสอบถามที่ตรวจความถูกตองและตรวจสอบความเชื่อมั่นแลวไปเก็บ
ตัวอยางจากนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 400 คน เพื่อนํามา
วิเคราะหขอมูล 

           4.1  ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยาง 400 คนนํามาวิเคราะหประมวลผลดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for Social Science) คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ในสวนของขอมูลทั่วไป 

4.2   พฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ําอัมพวา ใชคาสถิติพรรณนาประกอบดวย รอย
ละ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
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 5. การแปรความหมายของคาเฉลี่ยของประเด็นคําถามเปนขอในแตละดาน ในแบบสอบถาม โดยใช
เกณฑการแปรความหมายตามแนวทางประสพชัย พสุนนท (2553) รายละเอียดดังนี ้
5.1) คะแนน 4.51 – 5.00   คือ ระดับมากที่สุด 5.2) คะแนน 3.51 – 4.50   คือ ระดับมาก 5.3) คะแนน 2.51 – 3.50   
คือ ระดับปานกลาง 5.4) คะแนน 1.51 – 2.50   คือ ระดับนอย 5.5) คะแนน 1.00 – 1.50   คือ ระดับนอยที่สุด 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
เมื่อผูวิจัยทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากตอบแบบสอบถามของกลุม

ตัวอยาง จํานวน 400 ชุด ทําการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิSPSS มีผลการศึกษาดังนี ้
 1.  ขอมูลดานประชากรศาสตร ขอมูลดานประชากรศาสตร พบวา  กลุมตัวอยางที่ทําการตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนผูหญิงคิดเปนรอยละ  62.5 มีอายุ 15 - 25 คิดเปนรอยละ 41.0 สถานภาพสมรสเปน
โสดคิดเปนรอยละ 54.8 มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 39.8 กลุมตัวอยางโดยสวนใหญมี
อาชีพรับจางทั่วไปคิดเปนรอยละ 40.5 มีรายไดเฉลี่ย 5, 001 - 10, 000 บาทตอเดือนคิดเปนรอยละ 49.8 มี
วัตถุประสงคในการเดินทางมาทองเที่ยวที่ตลาดน้ําอัมพวาเพื่อพักผอนคิดเปนรอยละ 59.0  มีพาหนะในการเดินทาง
เปนรถสวนตัวคิดเปนรอยละ 77.5  ลักษณะในการเดินทางมาเปนครอบครัวคิดเปนรอยละ 50.3 พักอาศัยที่บานพัก
หรือรีสอรทคิดเปนรอยละ 53.0  โดยสวนใหญนักทองเทียวเดินทางมาทองเทียวเพียง 1 วัน คิดเปนรอยละ 60.3 
และรูจักแหลงทองเที่ยวในตลาดน้ํา     อัมพวาจากคําเลาลือและไดรับการบอกตอจากผูอื่นคิดเปนรอยละ 54.5 การ
ทองเที่ยวโดยสวนมาตลาดน้ําอัมพวามีคาใชจายในแตละครั้ง 200 - 500 บาท  
 2.  ทัศนคติของนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดาน
สินคาและบริการ ( X = 3.28, SD = .58) สิ่งที่นักทองเที่ยวตลาดน้ําอัมพวาใหความสนใจมากที่สุด 3 ลําดับแรก
ไดแก 1) ความหลากหลายของรสชาติอาหาร 2) แหลงศาสนสถาน และ 3) ศิลปวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบวา ปจจัย
ทางดานราคา ( X = 2.86, SD = .69) สิ่งที่นักทองเที่ยวตลาดน้ําอัมพวาใหความสนใจมากที่สุด 3 ลําดับแรก ไดแก 
1) อาหารมีราคาถูก 2) คารถโดยสารสารธารณะมีราคาถูก และ 3) ระดับราคาของสินคาและบริการมีราคาถูก 
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาด ( X = 3.20, SD = .78)   สิ่งที่นักทองเที่ยวตลาดน้ําอัมพวา
ใหความสนใจมากที่สุด 3 ลําดับแรก ไดแก 1)กิจกรรมดูหิ่งหอยตอนกลางคืน 2) แคมเปญใหพระตามวัดตาง ๆ และ
ชมทัศนียภาพของตลาดน้ําอัมพวา และ 3) กิจกรรมนําเที่ยวตลาดน้ําอัมพวา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดาน
กระบวนการ ( X = 3.07, SD = .78) สิ่งที่นักทองเที่ยวตลาดน้ําอัมพวาใหความสนใจมากที่สุด 3 ลําดับแรก 1) การ
บริการเสริมตาง ๆ เชนรับสงรถ เรือขามฟากเปนตน 2) ความถูกตองของการใหบริการของพนักงานในที่พักหรือรี
สอรท และ3) ความรวดเร็วของการใหบริการของพนักงานในที่พัก ผลการวิจัยพบวา ปจจัยทางดานชองทางการจัด
จําหนาย ( X = 2.69, SD = 1.14)  สิ่งที่นักทองเที่ยวตลาดน้ําอัมพวาใหความสนใจมากที่สุดไดแก สามารถจอง
หองพักผานทางอินเทอรเน็ตได ผลการวิจัยพบวา ปจจัยทางดานบุคลากร ( X = 3.36, SD = .76) สิ่งที่นักทองเที่ยว
ตลาดน้ําอัมพวาใหความสนใจมากที่สุด 3 ลําดับแรก ไดแก 1) ความมีอัธยาศัยดีของคนในชุมชนความเปนมิตรของ
พนักงาน และประชากรในทองถิ่น ตลาดน้ําอัมพวา 2) ความมีอัธยาศัยดีของคนในชุมชน และ3) ความยิ้มแยม
แจมใสของพอคา - แมคา  ผลจากการวิจัยพบวา ปจจัยทางดานภาพลักษณ ( X = 3.19, SD = .71) สิ่งที่
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นักทองเที่ยวตลาดน้ําอัมพวาใหความสนใจมากที่สุด 3 ลําดับแรก 1) การเดินทางที่สะดวกสบาย 2) สิ่งอํานวย
สะดวกที่ครบครัน และ 3) ความสะอาดของรานอาหาร 
 3. อุปสรรคในการทองเที่ยวตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  จากผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยว
ตลาดน้ําอัมพวาคิดวาคาใชจายในการทองเที่ยวคอนขางสูงเกินไป พบวานักทองเที่ยวตลาดน้ําอัมพวาคิดวาควร
พัฒนาเจาหนาที่ที่ใหคําแนะนําคิดเปนรอยละ 27.0 และนักทองเที่ยวมีความคิดจะกลับมาเที่ยวอีกครั้งหนึ่งคิดเปน
รอยละ 88.3 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

 ผลจากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนผูหญิงโดยสวนใหญ มีอายุระหวาง 15 - 25 ป มีระดับ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ําอัมพวาจุดประสงคหลักก็เพื่อที่จะมาพักผอน แลวก็
ใชเวลาเที่ยวแลวเดินทางกลับภายในวันเดียว ซึ่งตลาดน้ําอัมพวาเองเปนสถานที่ทองเที่ยวที่ขึ้นชื่อโดยอยูหางจาก
กรุงเทพมหานครไมมากนัก ทําใหภายในวันหยุดสุดสัปดาหอัมพวามีนักทองเที่ยวคอนขางเยอะ  
 ทัศนคติของนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ําอัมพวา โดยสวนมากแลวใหความสําคัญกับวิถีริมคลองของ
ชาวอัมพวาเอง เนื่องจากตลาดน้ําอัมพวาเองมีอาหารที่หากินคอนขางยากในยุคปจจุบัน ผูคนที่มาเที่ยวตลาดน้ํา
อัมพวาตางก็ชื่นชมในรอยยิ้มของชาวบานและความมีน้ําใจตอนักทองเที่ยวจึงเปนการบอกกันตอ ๆ กันจนเปนที่
นิยมในหมูนักทองเที่ยวทุกสารทิศ ความเปนธรรมชาติของอัมพวาเองเปนตัวดึงดูนักทองเที่ยวใหเขามาเที่ยวยังอัมพ
วา ไมวาจะเปน รสชาติของอาหาร การชมหิ่งหอยในตอนกลางคืน หรือแมกระทั่งการพักแบบโฮมสเตยก็เริ่มเปนที่
นิยมมากยิ่งขึ้น 
 อุปสรรคในการทองเที่ยวตลาดน้ําอัมพวา ดวยสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก ถึงแมสิ้นคาอาหารที่อัมพ
วาเองจะไมแพงมากนัก แตคาใชจายจิปาถะตลอดเสนทางที่จะมาถึงตลาดน้ําอัมพวา เชน คาน้ํามัน คารถโดยสาร
มายังตลาดน้ําอัมพวาก็เปนเหตุที่ทําใหนักทองเที่ยวรูสึกมีคาใชจายสูง เนื่องจากปจจุบันตลาดน้ําอัมพวาเปน
สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมผูคนเริ่มมากขึ้น เจาหนาที่ตาง ๆ ในการบริการจึงมีไมเพียงพอ ดังนั่นหนวยงานที่เกี่ยว
ควรปรับปรุงเรื่องเจาหนาที่ใหมากยิ่งขึ้น และจากจํานวนกลุมตัวอยาง 400 คนรอยละ 88.3 ยังคงใหคําตอบวาจะ
กลับมาเที่ยวใหมอีกครั้ง 
 

ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย 
 1.  ควรใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการใหบริการ เนื่องจากเจาหนาที่บริการนักทองเที่ยวไมเพียงพอตอ
นักทองเที่ยว 
 2.  นักทองเที่ยวโดยสวนใหญยังคงชอบวิถีชีวิตของชาวบานแบบดั่งเดิม แตในชวงเวลาหลายปที่ผานมา
ตลาดน้ําอัมพวาเริ่มกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีความวุนวายมากขึ้น ดังนั้นเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ควรให
ความสําคัญแกปจจัยสวนผสมทางการตลาดบริการดานภาพลักษณเพื่อรักษาไวซึ่งมนตเสนหของอัมพวา 
 3.  ควรมีการปรับปรุงภมูิทัศนรอบ ๆ ตลาดน้ําอัมพวาใหยังคงอยูเหมือนเดิมเนื่องจาก ปจจบุันนักทองเที่ยว
มีจํานวนมากทําใหตลาดน้ําอัมพวาเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควร 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1.  ควรมีการทําวิจัยเรื่องความเปลี่ยนแปลงไปของตลาดน้ําอัมพวา ซึ่งในงานวิจัยควรที่จะตองมีการ
เปรียบเทียบระหวางอดีตกับปจจุบันวามีความแตกตางกันอยางไร 
 2.  ควรมีการจํากัดนักทองเที่ยวในชวงวันหยุด เนื่องจากจํานวนนักทองเที่ยวที่มากเกินไปทําใหอัมพวาทุก
วันเบียดเสียดแนนขนัดจนเกินไป 
 3.   ควรมีการศึกษาอิทธิพลที่มีผลตอชาวบาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนชาวบานมาเปนชุมชน
ทองเที่ยว วาชาวบานไดรับผลดีหรือผลเสียอยางไร 
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