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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมทองเที่ยว ทั้งทางดานบวก
และดานลบ จากการมาทองเที่ยว เพื่อคนหาแนวทางในการพัฒนาและลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการ
ทองเที่ยว เก็บขอมูลที่ตลาดน้ําบางนอย จังหวัดสมุทรสงครามการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ โดยมีกลุมคนที่ศึกษา คือ นักทองเที่ยวชาวไทย และกลุมประชากร ผูนําชุมชน ผูประกอบการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยการสัมภาษณเชิงลึก
ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญเปนเพศหญิง เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร มี
อายุ 21 – 30 ป สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาในปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท รายไดเฉลี่ยตอเดือน
10,001 – 20,000 บาท นักทองเที่ยวสวนใหญมากับครอบครัว สนใจรับประทานอาหารขึ้นชื่อ ฟงเพลงไทย
ดนตรีไทย รองเรือ และเลือกที่จะกลับมาทองเที่ยวอีกแนนอน ปจจัยที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญตอปจจัยที่
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย คือปจจัยดานมลภาวะ ดานจิตสํานึก ดานการ
มีสวนรวมของชุมชนตอการแกปญหาสิ่งแวดลอม และดานการใชประโยชนและดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณ พบวา ตลาดน้ําบางนอยมีปญหาเรื่องของน้ําขุน มีกลิ่น
ปญหาขยะที่มีมาก และปญหาทัศนียภาพ ไมเปนระเบียบ ซึ่งผูเกี่ยวของไดเสนอเพื่อหาแนวทางการแกไข โดย
รวมมือองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ ชุมชน การจัดการขยะทางน้ํา การจัดถังขยะสีตาง ๆเขามาในพื้นที่
การจัดระเบียบภายในพื้นที่ การประชาสัมพันธ สรางจิตสํานึกใหประชาชนรูจักรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมรวมกัน
คําสําคัญ: การทองเที่ยว ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตลาดน้ําบางนอย
Abstract
The research study has following objectives: 1) to examine the key factors affecting a
cause of the environmental change from the tourism and 2) to determine the positive and
negative impacts from the tourism affecting the environment of the community. The
research was conducted by quantitative and qualitative methods. Samples were Thai
tourists and officials of the Bang Khonthi District and entrepreneurs at the Bang Noi Floating
Market.
Through the quantitative method, the study found that most samples were females
and came from Bangkok, aged between 21-30 years old, with bachelor’s degree, and single
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travelers. Their occupations were private company employees, earning 10,001-20,000 Baht a
month, most tourists ever visited the floating market with family to relax, to eat a famous
local food, and activity, to cruise, and to sing Thai music. If there is a chance, they would
like to come back to Bang noi floating market again.
Through the qualitative research, it was found that Bang noi Floating Market has a
problem of water which was muddy, stinky. There was so much garbage, and not enough
bin. The shops were located inappropriately. The government agencies solutions, especially
the local governments need to accelerate development of their own capabilities academic
law and regulations for the public to understand the meaning and importance of natural
resources and the environment and develop publicity campaign to create awareness for the
people to love, protect the natural resources and the environment together.
Keyword : Tourism , Environmental impact , Bang Noi Floating Market
บทนํา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอมถูกใชเ ปนพลังงานในการขับ เคลื่อนพัฒ นาประเทศเกือบทุก
ประเทศทั่ ว โลกในหลายทศวรรษที่ ผ า นมา รวมทั้ ง ประเทศไทย โดยมุ ม มองของสั ง คมมองว า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกิดจากธรรมชาติเปนปจจัยที่ไดเปลา (Free Goods) สําหรับประเทศ
ไทยนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเนนความเจริญกาวหนาทางการคาและอุตสาหกรรมตาม เศรษฐกิจโลก
ทําใหลืมไปวาสิ่งที่เปนธรรมชาตินั้นคือรากฐานที่จะทําใหการคาและอุตสาหกรรมกาวหนาไปได (สุชาดา ใช
รุงเรือง , 2550:4) การเพิ่มขึ้นของประชากรในชุมชนเมืองใหญที่มีประชากรอาศัยอยูรวมกันเปนจํานวนมาก
หรือชุมชนที่มีแหลงทองเที่ยวจํานวนมากยอมมีการใชเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาในภาคการเกษตร ภาคการ
ทองเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม เพื่อใหเพียงพอตอการบริโภคและเพิ่มรายไดใหกับประชากร ทําใหสภาวะ
ปจจุบันกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของสิ่งแวดลอมในหลายๆ ดาน ซึ่งลวนเปนปญหาดานสิ่งแวดลอม
อาทิเชน ปญหาขยะมูลฝอย ปญหาน้ําเสียและปญหาทางสังคม
จังหวัดสมุทรสงคราม เปนจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติและตามที่จังหวัด
สมุทรสงครามไดกําหนดแผนยุทธศาสตรของจังหวัดไววาจะพัฒนาใหจังหวัดเปนศูนยกลางการพักผอน และ
การท อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ ทั้ ง นี้ เ พราะปรากฏการณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในป จ จุ บั น คื อ เกื อ บทุ ก พื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม ประชากรในพื้นที่สวนใหญที่มีอาชีพทําการเกษตร ไดเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อตอนรับนักทองเที่ ยว
และใชพื้นที่ของตนเปนแหลงทองเที่ยวสรางโฮมสเตย เชน ตลาดน้ําอัมพวา ตลาดน้ําทาคา ตลาดน้ําบางนก
แขวก และตลาดน้ํ าบางนอย เปนตน (การทองเที่ยวแหง ประเทศไทย,2552)แตในช วงที่ผ านมาจัง หวั ด
สมุทรสงคราม มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ ยวจํานวนมากและการที่เปน
สถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความนิยมในการเดินทางมา จึง ทําใหสง ผลตอสิ่ง แวดลอมตามมาทั้ง
ทางดานบวกและดานลบ เมื่อมีรายไดมากขึ้น ทําใหเกิดการตอบสนองความตองการมาขึ้นจนลืมการดูแล
รัก ษา และการอนุรัก ษสิ่ง แวดลอมทางธรรมชาติที่ อาจจะเกิดปญ หา เชน การบุก รุกพื้นที่ การทําลาย
ธรรมชาติ เพื่อการปลูกสรางที่พักรองรับนักทองเที่ยว ปญหาทางน้ํา ปญ หาขยะมูล ฝอย สิ่งแวดลอมถูก
ทําลายอยางไมไดตั้งใจ (ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์, 2553)เมื่อมีนัก ทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวมากก็กอใหเกิด
ปญ หาทางสิ่ ง แวดลอ มที่ สัง เกตได ชัด เจนคื อเรื่อ งของน้ํา และขยะ ที่มี จํา นวนมากและก อใหเ กิด ปญ หา
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สิ่งแวดลอมในดานอื่นๆอีกดวย เชนเดียวกับพื้นที่อําเภออัมพวา ก็กําลังเกิดปญหาดานน้ําและขยะเนื่องมาจาก
มีนักทองเที่ยวและที่พักจํานวนมาก ซึ่งตลาดน้ําบางนอยและตลาดน้ําอัมพวา หางกันเพียง 5 กิโลเมตร ซึ่งตาง
ก็ไดรับผลในดานสิ่งแวดลอมจากการทองเที่ยวเชนเดียวกัน
ผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตลาดน้ําบางนอย ตองการที่จะ
ใหมีการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี เพื่อใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของสิ่งแวดลอมในชุมชน
รับรูถึงปจจัยที่สง ผลตอสิ่ง แวดลอมเพื่อนําไปสูก ารเฝาระวัง และการมีสวนรวมจัดการสิ่ง แวดลอม การใช
ประโยชนรวมกัน จึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่สงผลตอการจัดการสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว กรณีศึกษา
ตลาดน้ําบางนอย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจะเปนจุดเริ่มตนการจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชน
ชวยใหประชาชนไดเกิดความรู มองเห็นคุณคาและประโยชนของสิ่งแวดลอมที่มีอยูรอบตัว ทําใหเกิดจิตสํานึก
ในการรัก ษาสิ่งแวดลอมในทองถิ่นตน และรวมกันใชทรั พยากรและสิ่งแวดลอมอยางจํากัด เพื่อใหเกิดผล
เสียหายตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด อันจะนํามาซึ่งความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชนในทองถิ่น
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อสํารวจพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางมาเที่ยว และ ศึกษาปจจัยที่
สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมทองเที่ยว จากมุมมองของกลุมนักทองเที่ยว ชุมชน และผูนําชุมชน
2. เพื่อศึกษาผลกระทบทั้งทางดานบวก และดานลบ จากการมาทองเที่ยวที่สงผลตอสภาพแวดลอม
ในแหลงชุมชนจากมุมมองของกลุมนักทองเที่ยว ชุมชน และผูนําชุมชน
3. เพื่อคนหาแนวทางในการพัฒนาและลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการทองเที่ยว
4.
ขอบเขตของการวิจัย
กลุมผูตอบแบบสอบถาม คือนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอยและ กลุมผูให
สัมภาษณ ผูนําชุมชนบางนอย ประชาชน ผูประกอบการรานคาและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในพื้นที่
ตัวแปรอิส ระ ไดแก ลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา อาชีพ รายได
สถานภาพ และภูมิลําเนา
ตัวแปรตาม คือ ปจจัยที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดานมลภาวะสิ่งแวดลอม ดานการมีสวนรวมของ
ชุมชนตอการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ดานจิตสํานึกในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม และ ดานการใชประโยชน
และดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
การลงพื้นที่วิจัย ตลาดน้ําบางนอยซึ่งมีพื้นที่อยูในบริเวณวัดเกาะแกว ตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงครามแจกแบบสอบถาม และ ลงพื้นที่สัมภาษณ คือ วันศุกร – วันอาทิตย และวันหยุดนักขัต
ฤกษ ตั้งแตเดือน เมษายน-มิถุนายน รวม 3 เดือน
การทบทวนวรรณกรรม
รุงทิพย บํารุงสุข (2555) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการจัดการสิ่งแวดลอม กรณีศึกษาเขตลุมน้ําแม
กลอง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21 - 30 ป
ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัวรายไดไมเกิน10,000บาทและมีสถานภาพโสด
มีความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอการจัดการสิ่งแวดลอมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และดานมลภาวะ ดาน
จิตสํานึกการจัดการสิ่งแวดลอม และดานการใชประโยชนและดูแลรักษา อยูในระดับมากในขณะที่ดานการมี
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สวนรวมอยูในระดับปานกลาง ผลตอการจัดการสิ่งแวดลอมโดยภาพรวม ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
วัฒนธรรมและดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับมาก
ศุภวรรณ เจริญชัยสมบัติ (2554) ที่ไดศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิตชุมชนจาก
การทองเที่ยว กรณีศึกษาเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวา การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมจากการทองเที่ยว
แบงออกเปน 4 ขอคือ น้ํา มีลักษณะที่เปลี่ยนไป คือน้ําสีขุน มีกลิ่นเหม็น ไมสามารถนําไปอุปโภคหรือบริโภค
ได อากาศ มีส ภาพรอนมากขึ้น เกิดจากสิ่งปลูกสราง ทําใหเกิดความแออัด ขยะ มีป ริมาณสูง ขึ้นจนทําให
จํานวนถังขยะไมเพียงพอ ทางองคการบริหารสวนตําบลจึงจัดถังขยะทั้งสีเขียวและสีเหลืองมายังพื้นที่ เพื่อ
รองรับกับจํานวนที่มากขึ้น ทัศนียภาพ การตั้งรานคาขายไมเปนระเบียบเกิดความไมสงบ นักทองเที่ยวสง
เสียงดัง การเปลี่ยนแปลงวิถีชุมชนเปนไปอยางชา ๆ
ณัฐวรรธน สุนทรวริทธิโชติ (2556) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปญหาสิ่งแวดลอมในเขตตําบล
สามบัณฑิต : ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประชาชนในตําบลสามบัณฑิต
ที่กลาววา จากการมีสวนรวมในกิจกรรมดานตาง ๆ เพื่อหาวิธีพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก
การเขารวมกิจกรรมพัฒนาแมน้ําลําคลอง การเขารวมประชุมกับคณะกรรมการหมูบานในชุมชนเพื่อเสนอ
ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ และแนวทางการแกไขปญหา หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีการ
ประชาสัมพันธ พรอมทั้งรณรงคประชาสัมพันธ สรางจิตสํานึกใหประชาชนรูจักรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ง แวดลอมรวมกัน จะตองมีการรวมมือกันระหวางภาครัฐและเอกชนเพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดํารงคงอยูคูชุมชนและพัฒนาอยางยั่งยืนตลอดไป
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ คือ นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวตลาดน้ําบางนอย ไดกําหนด
ขนาดตัวอยาง โดยใชสูตรกรณีไมท ราบประชากรที่แนนอน ที่ร ะดับความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ไดก ลุม
ตัวอยางคือ 400 คน โดยแบงกลุมสุมตัวอยางแบบงาย โดยใชวิธีก ารแจกแบบสอบถามแบบสะดวก ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยว
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพคือ ผูมีสวนเกี่ยวของกับพื้นที่ตลาดน้ําบางนอย ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก
(In depth Interview) จํานวน 12 ทาน
2. ขั้นตอนการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถามนั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทย โดยลั ก ษณะของ
แบบสอบถามประกอบดวย 4 สวน มีลักษณะเปนคําถามแบบประเมินคา Likert Scale 5 ระดับ จํานวน 3
สวนและ เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด ใหเติมในชองวาง จํานวน 1 สวน แบบสอบถามที่สรางขึ้นไดมีการ
ทดลองแจก 30 ชุด เพื่อทําการทดสอบหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ไดคาคาสัม ประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาคของแบบสอบถาม มากกวา 0.70 ซึ่งอยูในเกณฑที่ยอมรับได
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนการรวบรวมขอมูลจากเอกสารอางอิง และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
รวมทั้งขอมูลจากเว็บไซตที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม พรอมทั้งขอคําแนะนํา
จากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดแก โดยการเขาไปเก็บขอมูลหรือทํากิจกรรมรวมกับกลุมตัวอยาง
และขอมูลจากแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยใชผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 400 ชุด
4. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
- สถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบาลลักษณะของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติ คาความถี่ คาเฉลี่ย คารอยละ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด คาสูงสุด คาความโดง คาความเบ
- สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อใชทดสอบสมมติฐานโดยใชคา t-testใชเปรียบเทียบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุม ใชคาF-test แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
One- Way ANOVA ใชเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของประชากรที่มีมากกวา 2 กลุม การวิเคราะห
พฤติกรรมการทองเที่ยว โดยใชสถิติ Chi – Square และใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirm
factor analysis: CFA) เพื่อใชตรวจสอบปจจัยใดเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอการทองเที่ยว
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยนําขอมูลคือ แบบสัมภาษณไปสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลหลัก แลว
นําขอมูลทั้งหมดมาทําการถอดคําสัมภาษณแลวจึงนํามาวิเคราะหขอมูล
ผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวานักทองเที่ยว
สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ57.8 เดินทางจากกรุงเทพมหานครรอยละ 64.3 โดยเปนนักทองเที่ยวที่มีอายุ
ตั้งแต 21 – 30 ปรอยละ 56.8 มีสถานภาพโสด รอยละ 56.3 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ
43.8 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทรอยละ 23 มีรายไดเฉลี่ย 10,001 – 20,000 บาท รอยละ 22.5
ในดานของพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาตลาดน้ําบางนอย พบวา เคยเดินทาง
มาเที่ยวตลาดน้ําบางนอยแลวเปนครั้งที่ 2 รอยละ 64 เลือกเดินทางมากับครอบครัว รอยละ 53.8 ใชวิธีการ
ขับรถสวนบุคคลมาเอง รอยละ 72.5 นักทองเที่ยวสวนใหญเลือกที่จะมาทองเที่ยวที่ตลาดน้ําบางนอยเพื่อ
พัก ผอนหยอยใจรอยละ 45.8 แรงจูง ใจในการมาคือ มีกิจ กรรมตาง ๆในแหลง เที่ยว รอ ยละ 24 และ
นักทองเที่ยวสวนใหญเลือกที่จะกลับมาทองเที่ยวอีกแนนอนรอยละ 44.2
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (First Order Confirmatory Factor Analysis : CFA)
ของปจจัยที่สงผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการทองเที่ยว ตลาดน้ําบางนอย
ปจจัยที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการ
น้ําหนักองคประกอบ b (SE)
t
R2
ทองเที่ยว
ดานมลภาวะสิ่งแวดลอม
0.97** ( 0.08 )
22.47
0.55
ดานการมีสวนรวมของชุมชนตอการแกปญ
 หา
0.70** ( 0.08 )
0.05
0.84
ดานจิตสํานึกในการแกไขปญหาสิง่ แวดลอม
0.97** ( 0.08 )
22.47
0.55
ดานการใชประโยชนและดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
0.65** ( 0.08 )
17.28
1.00
Chi – Square = 10.58 , df = 6 , P = 0.10 , RMSEA = 0.00
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จากตารางที่ 1 ผลลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบ
คุณลั ก ษณะของป จ จั ยที่ สง ผลกระทบสิ่ง แวดล อมจากการท องเที่ ยว ตลาดน้ํ าบางน อย พบว า น้ํา หนั ก
องคประกอบของปจจัยทั้ง 4 ดานมีคาเปนบวก โดยมีขนาดตั้งแต 0.65 ถึง 0.97 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ทุกปจจัย สรุปไดวา ปจจัยทั้ง 4 ดาน เปนปจจัยที่สงผลผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการทองเที่ยว
ปจ จัย ดานมลภาวะสิ่งแวดลอม พบวา นักทองเที่ยวใหความคิดเห็น คือ มีป ริม าณขยะ ในแหลง
ทองเที่ยวมีจํานวนมาก จุดทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูล สกปรกไมไดรับการดูแล นักทองเที่ยวบางสวนสูบบุหรี่และทิ้ง
กนบุหรี่ลงพื้นหรือแมน้ําลําคลอง และ รานคาทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงแหลงน้ําลําคลองมีการใชภาชนะ โฟม
พลาสติก ในการบรรจุอาหาร ไมมีสื่อแจงจุดทิ้งขยะใหเห็นเดนชัด รานคาใชเครื่องขยายเสียง ทําใหเกิด เสียง
ดังรบกวน และลําดับสุดทายคือน้ําในคลองบางนอย เปลี่ยนสี หรือ มีกลิ่นเนาเหม็น จากขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลมากปจจัยดานการมีสวนรวมของชุมชมตอการแกปญหาสิ่งแวดลอมคือ คนในชุมชนและผูประกอบการ
ควรคั ด แยกขยะ ไม ทิ้ ง ขยะ สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ ปล อ ยน้ํ า เสี ย ลงในแม น้ํ า ลํ า คลอง ควรส ง เสริ ม ให มี ก าร
ประชาสัมพันธการไมทิ้งขยะลงแหลงแมน้ําลําคลอง ผูประกอบการรานคา ควรใชถุงผา หรือ ถุงที่ผลิตจาก
ธรรมชาติ ไมควรใชถุงพลาสติก หรือ โฟม และ คนในชุมชนและผูประกอบการ ควรรวมมือกันรักษาความ
สะอาดในแหลงสถานที่ทองเที่ยว ควรมีการจัดตั้งปายประชาสัมพันธ ทิ้งขยะใหถูกที่ปจจัยดานจิตสํานึกในการ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมพบวา นักทองเที่ยวเห็นดวยวาควรบอกใหสมาชิกที่เดินทางมาดวยใชสินคาที่เกิดขยะ
นอยที่สุดรองลงมาคือควรสงเสริมใหมีการรักษาความเปนธรรมชาติของชุมชนดั่งเดิมไว และ ใหหนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของ เขามาดูแลจัดการดานสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว ปจจัยดานการใชประโยชนและดูแล
รักษาสิ่งแวดลอมควรมีแหลงขอมูลเพื่อสรางกระบวนการเรียนรูการใชประโยชนจากธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
อยางยั่งยืน รองลงมาคือควรเพิ่มจุดทิ้งขยะใหมีเพียงพอ
สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลหลักในเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการทองเที่ยว แนวทางการพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดลอมของตลาดน้าํ บาง
นอย พอสรุปไดดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมจากการทองเที่ยวและผลกระทบที่เกิด ขึ้นดานสภาพน้ําการเพิ่มขึ้น
ของจํานวนประชากร และผูเขามาอาศัยอยูในพื้นที่มากขึ้น นักทองเที่ยวที่เขามายังชุมชนคลองบางนอย การ
ถายเทของเสีย การทิ้งขยะลงแหลงน้ํา ทําใหลักษณะของน้ําสีขุน น้ํามีกลิ่นเหม็นมากกวาในอีตด เกิดมลพิษ
ทางน้ํา ไมสามารถนํามาอุปโภคบริโภคไดอยางเดิมดานขยะตลาดน้ําบางนอย มีปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้นเกิดจาก
การขยายตัวของชุม ชน ประกอบกับการพัฒนาตลาดน้ําบางนอยใหเป นแหลง ทองเที่ยว สงผลใหจํานวน
ผูประกอบการรานคาเพิ่มมากขึ้น ทั้งชุมชนทองถิ่นและผูประกอบการตาง ๆ รวมถึงนักทองเที่ยวที่เดินทางมา
ทองเที่ยว สงผลใหเกิดขยะเพิ่ม ขึ้น ส วนใหญเปนกลองโฟม ถุง พลาสติก แกวพลาสติก เปนภาชนะบรรจุ
อาหาร จํานวนถังขยะมีไมเพียงพอ ทําให เ กิดขยะลนถังถูก ทิ้งขางถังขยะสงกลิ่นเหม็นดานทัศนียภาพและ
บานเรือน ชาวบานพยายามรักษาความเกาแกไวดั่งเดิม การตกแตงยังคงรักษาไมใหทันสมัยจนเกินไปการสราง
บานเรือในชุม ชนตลาดน้ําบางนอย ในอดีตกับปจ จุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปไมมากไมนอย เพราะมีการ
ซอมแซมบานเพื่อเปดเปนโฮมสเตย รานกาแฟ รานขายของที่ระลึก เปดบานเพื่อใชพื้นที่ทําการคาขาย ไมใช
เพื่ออาศัยอยูเพียงอยางเดียว ดานอาชีพของคนในชุม ชนและสภาพเศรษฐกิจ ในชุม ชน สวนใหญมีอาชีพ
เกษตรกร อาชีพคาขาย อาชีพรับ ราชการ แตเมื่อมีก ารทองเที่ยวเขามาในชุมชน กอใหเกิดอาชีพเสริมใน
ชุมชน สภาพทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนโดยภาพรวมดีขึ้น สวนใหญมีรายไดมากขึ้นจากอาชีพเสริม โดยมี
ปจจัยหลักคือการเปดแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําบางนอย
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2. แนวทางการพัฒนาและจัดการสิ่งแวดลอมของตลาดน้ําบางนอย โดยประชาชนมีสวนรวมในการ
วางแผน/ตัดสินใจ รวมกิจกรรมดานน้ําและขยะทําใหชุมชนมีสวนรวมในความรูสึกผูกพันและมีความรูสึกเปน
เจาของ ชุมชนมีสวนรวมในการรับประโยชนจากการจัดการสิ่งแวดลอม และสามารถปรับเปนแนวคิด เกี่ยวกับ
การมีสวนรวมใหยืดหยุนขึ้น มีการสรางความรู ความเขาใจในการมีสวนรวม ผูนําชุมชนเปนแกนนําใหกับชุมชน
ในการรณรงคใหชาวบานเก็บขยะขางทาง 1 ครั้งตอสัปดาห โดยขยายความคิดไปสูโรงเรียนและวัด การสราง
ทัศนคติทางสิ่งแวดลอมที่จะสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอมดานน้ําและขยะ ผู นํา
ชุมชนเปนแบบอยางที่ดีในการไมทิ้งขยะ เปนแบบอยางในการดูแลปญหาน้ําเสียในหนวยงานที่เกี่ยวของ มีคน
มาเก็บขยะขายก็มี การตั้งโครงการการจัดการขยะการเกษตรโดยนําขยะพวกเศษอาหารมาทําปุย มีการคัด
แยกขยะการพาเด็กพายเรือเก็บขยะในลําคลอง ถามีกีฬาภายในชุมชนเราจะมีการแทรกในเรื่องของการรณรงค
ขยะเขาไปดวย และมีการปลูกจิตสํานึกใหแกชุมชนชาวบาน อบต.กระดังงา มีการรณรงคไมใชโฟม ในการ
บรรจุอาหาร เนนการใชใบตองในการบรรจุอาหารแทน
อภิปรายผล
ดานปจจัยที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญ คือ ดานมลภาวะ ดานจิตสํานึก รองลงมาคือ การมีสวนรวม
ของชุมชนตอการแกปญหาสิ่งแวดลอม และดานการใชประโยชนและดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดยสามารถยืนยัน
สมมุติฐานการวิจัยไดวา นักทองเที่ยว ชุมชนและผูประกอบการ ที่มีปจจัยดานประชากรศาสตร ที่แตกตางกัน
จะมีปจจัยที่สง ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ทั้งดานบวกและดานลบจากการมาทองเที่ยวไมแตกตางกัน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ รุงทิพย บํารุงสุข (2555) ผลจากการทดสอบพบวา อายุ อาชีพ และรายได ที่
แตกตางกันมีความคิดเห็น ตอปจจัยทีม่ ีผลตอการจัดการสิ่งแวดลอมและผลการจัดการสิ่งแวดลอมไมแตกตาง
กัน โดยกลาววา ปจจัยที่สงผลตอการจัดการสิ่งแวดลอม กรณีศึกษาเขตลุมน้ําแมกลอง มีความคิดเห็นตอปจจัย
ที่สงผลตอการจัดการสิ่งแวดลอมโดยภาพรวม ดานมลภาวะ ดานจิตสํานึกการจัดการสิ่งแวดลอม และดานการ
ใชประโยชนและดูแลรักษา อยูในระดับมากในขณะที่ดานการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง
ดานของพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาตลาดน้ําบางนอยสวนใหญเปนผูที่เคย
เดินทางมาเที่ยวตลาดน้ําบางนอยแลวเปนครั้งที่ 2ซึ่งสวนใหญจะเดินทางมากับครอบครัว รองลงมาคือเดินทาง
มากับเพื่อน และจะใชวิธีการขับรถสวนบุคคลมาเอง ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ พรทิพย บุญเที่ยงธรรม (2555)
ที่ได ศึก ษาวิจัย เรื่ อง ปจ จัย ที่มี อิท ธิ พลตอ การตัด สิน ใจท องเที่ ยว ความคาดหวั ง และความพึ ง พอใจของ
นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวตลาดน้ําในเขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ ที่กลาววา สวนใหญ
นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ําในเขตตลิ่งชันเปนผูที่เคยเดินทางมาเที่ยวแลว สวนใหญจะเดินทางโดยรถยนต
สวนตัว และมาเที่ยวกับญาติหรือคนในครอบครัว
ดานคุณภาพของน้ํามีลักษณะสีขุนมีกลิ่นเหม็น เนื่องจากนี้ยังมีการปลอยของเสียลงสูแมน้ําคลองบาง
นอย กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดลอมเกิดขึ้น ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น สวนใหญเปนเศษอาหารทีเหลือ
จากนักทองเที่ยว ดานทัศนียภาพของตลาดน้ําคลองบางนอย มีจุดเดนทั้งบานเรือนอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบาง
ประกอบกับคนในชุมชนคลองบางนอยมีการตกแตงอาคารบานเรือน เปดบานเปนโฮมเสตย ทําใหมีการเขามา
พักอาศัยที่นี้เชนกัน สอดคลองกับ ศุภวรรณ เจริญชัยสมบัติ (2554) ศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม
และวิถีชีวิตชุมชนจากการทองเที่ยว กรณีศึกษาเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวา การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม
จากการทองเที่ยว คือน้ําสีขุน มีกลิ่นเหม็น ไมสามารถนําไปอุปโภคหรือบริโภคได ขยะ มีปริมาณสูงขึ้นจนทําให
จํานวนถังขยะไมเพียงพอ ทางองคการบริหารสวนตําบลจึงจัดถังขยะทั้ง สีเขียวและสีเหลืองมายังพื้นที่ เพื่อ
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รองรับกับจํานวนที่มากขึ้น ทัศนียภาพการตั้งรานคาขายไมเปนระเบียบเกิดความไมสงบ นักทองเที่ยวสงเสียง
ดัง การเปลี่ยนแปลงวิถีชุมชนเปนไปอยางชาๆ
ขอเสนอแนะ
1. จาการศึกษาพบวา ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการทองเที่ยว สามารถแกไขไดดวยการปลูกฝง
จิต สํา นึ ก แกเ ยาวชนในท องถิ่ น ให มี ความรู สึก รัก หวงแหนทรั พยากรธรรมชาติ ให นัก ท องเที่ ย วไดเ ห็ น
ความสําคัญของสิ่งแวดลอมและธรรมชาติในชุมชน โดยหนวยงานของรัฐควรใหความรูเกี่ยวกับความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมวามีความสําคัญตองรูจักอนุรักษใหคงอยูไวตลอดไป
2. ในการศึกษางานวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ
สิ่งแวดลอมดานน้ําและขยะ หรือการมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของชุมชนตลาดน้ําบางนอย
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