
บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

  การศึกษาแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: กรณีการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย อ.อัมพวา    

จ.สมุทรสงครามนี้ เป็นการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการ       

เก็บข้อมูลภาคสนามจากภาคส่วนต่างๆ  ที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวชมหิ่ งห้อย อ.อัมพวา               

จ.สมุทรสงคราม ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการเรือ ที่เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการ

ท่องเที่ยว นอกจากนี้มีการเก็บข้อมูลกับผู้ที่เสียประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าว คือ ชาวบ้านริมคลอง/

แม่น้้าที่ได้รับผลกระทบด้านลบ รวมทั้งหน่วยราชการและผู้น้าชุมชนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่

ท้าการศึกษานี้ เพ่ือให้การศึกษามีความสมบูรณ์และครบมุมมอง งานศึกษานี้จ้าท้าให้ทราบถึงสภาพ

ทั่วไปของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: กรณีการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย อ.อัมพวา และผลกระทบภายนอก    

ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของการเที่ยวชมหิ่งห้อยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดขึ้นกับ      

ภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งน้าเสนอแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของการเที่ยวชมหิ่งห้อย

โดยใช้แนวคิดทางเศรษศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์สาธารณะ เพ่ือน้าไปสู่การพัฒนาแบบมี

ส่วนร่วมและยั่งยืนของชุมชน 

 โดยการศึกษานี้มีกิจกรรมและวิธีด้าเนินการ ดังนี้ 

1) วิธีด้าเนินการจะเริ่มจากการรวบรวมข้อมูล เอกสาร ต้ารา และบทความต่างๆ เพ่ือศึกษา

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้งในและต่างประเทศ และผลกระทบ

ภายนอกด้านลบจากการขยายตัวของการท่องเที่ยว  

2) ศึกษาความเป็นมาและสภาพปัจจุบั นของการท่องเที่ ยวชมหิ่ งห้ อย อ.อัมพวา                

จ.สมุทรสงคราม ในระยะที่ผ่านมา อาทิ การขยายตัวของการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย ผลกระทบที่      

เกิดขึ้นกับชุมชนทั้งด้านบวกและด้านลบ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวดังกล่าวและการขยายตัว

ของเมืองความพยายยามในการแก้ปัญหาของชุมชนในระยะที่ผ่านมา   
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3) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) โดยจะสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย อ.อัมพวา เช่น ผู้น้าชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ที่มีประสบการณ์และเห็นการเปลี่ยนแปลง

ของการท่องเที่ยว การขยายตัวของเมือง และปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งสัมภาษณ์

หน่วยราชการที่เก่ียวข้อง  

4) จัดการประชุมกลุ่มย่อย (focus group) กับคนขับเรือท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยที่เป็นผู้มีส่วน  

ในการสร้างผลกระทบภายนอก เพ่ือระดมความคิดเห็น ในประเด็นต่ างๆที่ เกี่ ยวข้องกับ                

การประกอบการเรือ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว นอกจากนี้จะจัดการประชุม   

กลุ่มย่อยกับชาวบ้านริมคลอง/แม่น้้าที่ได้รับความเดือดร้อย/ผลกระทบจากการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย

เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน  

5) การเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม (questionnaire) กับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับ

ประโยชน์จากการท่องเที่ยว และมีส่วนในการก่อผลกระทบภายนอกเช่นเดียวกัน  เพ่ือให้ทราบถึง

พฤติกรรมในการมาเที่ยว อ.อัมพวา และความยินดีที่จะจ่ายชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านลบ

จากการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย 

6) จัดท้าผลการศึกษา จากการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลทั้งหมด ทั้งในส่วนของข้อมูล

ทุติยภูมิและข้อมูลภาคสนามท่ีประกอบด้วย การเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม การการสัมภาษณ์เชิงลึก 

และการประชุมกลุ่มย่อย 

7) สรุปผลการศึกษาและจัดท้ารายงานฉบับสมบูรณ ์

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 ส้าหรับวิธีการศึกษาแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: กรณีการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย     

อ.อัมพวานี้ มีการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุม  

กลุ่มย่อย กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
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ประชำกร 

 โดยประชากรในพ้ืนที่ที่ท้าการศึกษา คือ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ที่ เกี่ยวข้องกับ         

การท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย ประกอบด้วย 4 ฝ่าย ดังนี้ 

  1. นักท่องเที่ยวที่ตลาดน้้าอัมพวา  

  2. ผู้ประกอบการเรือและคนขับเรือน้าเท่ียว  

  3. ชาวบ้านริมคลอง/แม่น้้าที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบ  

  4. ผู้น้าชุมชน/องค์กรพัฒนาชุมชน/ส่วนงานราชการ 

 ส้าหรับจ้านวนประชากรในการศึกษานี้ แสดงได้ด้งตารางที่ 3.1 

       ตำรำงท่ี 3.1 จ้านวนประชากรการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย อ.อัมพวา พ.ศ. 2560 

ประชำกร จ ำนวน  

นักท่องเที่ยว* (ล้านคน)  

ผู้ประกอบการเรือ (ราย) 

จ้านวนเรือน้าเที่ยว (ล้า) 

บ้านเรือนริมคลอง (หลัง) 

1.5 

20 

300 

200 

 ที่มา: จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม (เป็นข้อมูลโดยประมาณ) 

        * ข้อมูลจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นักท่องเที่ยว          

  จ.สมุทรสงคราม พ.ศ.2558  

กลุ่มตัวอย่ำง 

 ในการศึกษานี้เป็นการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง โดยเลือกพ้ืนที่ตลาดน้้าอัมพวา เนื่องจากเป็น

บริเวณที่นักท่องเที่ยวมาลงเรือเพ่ือเที่ยวชมหิ่งห้อย และมีผู้ประกอบการให้บริการเรือน้าเที่ยวกระจาย

ตัวอยู่ทั่วไปบริเวณสองฝั่งของคลองอัมพวาภายในตลาดน้้า นอกจากนี้การเก็บข้อมูลกับชาวบ้าน     

ริมคลองที่ได้รับผลกระทบนั้น จะเลือกชาวบ้านที่อาศัยริมคลอง/แม่น้้าบริเวณที่เรือน้าเที่ยวชมหิ่งห้อย

แล่นผ่านเป็นวงกลมโดยออกจากท่าเรือที่ตลาดน้้าอัมพวาผ่านคลองวัดจุฬามณี -คลองผีหลอก-แม่น้้า
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แม่กลอง-คลองอัมพวาและกลับเข้าสู่ตลาดน้้าที่เป็นต้นทาง เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก

การเที่ยวชมหิ่งห้อย ส้าหรับส่วนราชการเลือกสัมภาษณ์กับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ 

ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาลต้าบลอัมพวา เป็นต้น 

 ส้าหรับการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวโดยแบบสอบถามนั้น จะใช้การสุ่มตัวอย่างโดยวิธี     

การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยถือว่าทุกๆ หน่วย 

หรือทุกๆ คนในกลุ่มประชากรทั้งหมดมีโอกาสที่จะถูกเลือกเท่าๆ กัน โดยเป็นการเลือกแบบบังเอิญ 

เนื่องจากไม่ต้องการเฉพาะเจาะจงนักท่องเที่ยวว่าเป็นใครมาจากไหน หรือมีคุณสมบัติใด แต่ต้องการ

เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ถูกเลือก ในวันที่ท้าการเก็บข้อมูล ส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่ม

ย่อยนั้น จะเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เนื่องจากต้องผู้ที่มีความรู้

และประสบการณ์ที่เก่ียวข้องโดยตรง  

 ส้าหรับจ้านวนตัวอย่างของนักท่องเที่ยว จะเลือกการค้านวณขนาดตัวอย่างตามวิธีของ Taro 

Yamane (Yamane, 1967) และใช้ระดับความเชื่อม่ันที่ 95% โดยมีสูตรในการค้านวณ ดังนี้ 

 
   n = ขนาดตัวอยางที่ค้านวณได 

   N = จ้านวนประชากร 

   e = คาความคลาดเคลื่อน 

แทนค่าจะได ้   n =  1,500,000 

           1 + 1,500,000 (0.052)  

     = 1,500,000 

         3,751 

     = 399.89 

    n = 400 

 ดังนั้นในการเก็บข้อมูลภาคสนามกับนักท่องเที่ยว จะใช้จ้านวนตัวอย่างเท่ากับ 400  
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 ส้าหรับการประขุมกลุ่มย่อย (focus group) จะประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่  

 1) คนขับเรือน้าเที่ยว เพ่ือให้ทราบถึงการประกอบการเดินเรือและพฤติกรรมและทัศนคติ

ของคนขับเรือ โดยในการเก็บข้อมูลคนขับเรือจะเป็นตัวแทนของเรือน้าเที่ยว  

 2) ชาวบ้านริมคลอง/แม่น้้าที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย เพ่ือให้ทราบถึง

ความเดือดร้อนและผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งนี้การเลือกกลุ่มตัวอย่างจะเลือกผู้อยู่อาศัย 1 คน เป็น

ตัวแทนของบ้านเรือนริมคลอง 1 หลัง 

 ส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เลือกแบบเฉพาะเจาะจงประกอบด้วย 

 1)  ผู้น้าชุมชน/องค์กรพัฒนาเอกชน เช่น ก้านัน ครู ประธานสภาองค์กรชุมชน อดีต

นายกเทศมนตรีผู้ริเริ่มตลาดน้้าอัมพวาและการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยอย่างเป็นูปธรรม เป็นต้น 

 2) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส้านักงานสมุทรสงคราม 

ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาส้านักงานสมุทรสงคราม อุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดสมุทรสงคราม และ

เทศบาลต้าบลอัมพวา เป็นต้น 

 3) ผู้ประกอบการเรือน้าเที่ยว 

 ทั้งนีจ้้านวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

       ตำรำงท่ี 3.2 จ้านวนตัวอย่างในการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน (คน) 

แบบสอบถำม 

- นักท่องเที่ยว  

ประชุมกลุ่มย่อย 

- คนขับเรือน้าเที่ยว 

- ชาวบ้านบ้านเรือนริมคลอง 

สัมภำษณ์เชิงลึก 

- ผู้ประกอบการเรือ  

 

400 

 

30 

60 

 

30 
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กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน (คน) 

- ผู้น้าชุมชน/องค์กรพัฒนาเอกชน 

- ส่วนราชการ  

30 

10 

3.2 เครื่องมือกำรวิจัย 

 ส้าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ที่น้ามาใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  

 1) แบบสอบถำม (questionnaire) เพ่ือเก็บข้อมูลกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมหิ่งห้อย 

เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ความต้องการ และความยินดีจ่ายชดเชยให้กับผู้ ได้รับ

ผลกระทบด้านลนจากการท่องเที่ยว  

 2) กำรจัดกำรประชุมกลุ่มย่อย (focus group) เพ่ือระดมความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ 

กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยในลักษณะเป็นกลุ่ม เพ่ือให้สมาชิกในที่ประชุม

สามารถแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองต่างๆ ระหว่างกัน โดยการศึกษานี้เลือก

ประชุมกลุ่มย่อยกับคนขับเรือน้าเที่ยว และชาวบ้านริมคลอง/แม่น้้าที่ได้รับความเดือดร้อนจากการ

เที่ยวชมหิ่งห้อย เข่น เสียงดัง เรือแล่นเร็วท้าให้เกิดคลื่นกระทบตลิ่งพัง เป็นต้น ทั้งนี้ในประเด็นส้าคัญ

ประกอบด้วย พัฒนาการของการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยใน อ.อัมพวา ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศชมหิ่งห้อย การให้บริการของผู้ประกอบการและผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งปัญหา/

ความเดือดร้อนจากกิจกรรมการเที่ยวชมหิงห้อยที่ต้องการให้แก้ไข และแนวทางในการแก้ปัญหาและ

การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 3) กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการซักถามพูดคุยกับภาคส่วนที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้น้าชุมชน/องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ประกอบการเรือน้าเที่ยว และส่วนราชการที่

เกี่ยวข้อง โดยการตั้งค้าถามในประเด็นที่ต้องการทราบ อาทิ ความเป็นมาของการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย 

อ.อัมพวา ผลกระที่เกิดขึ้น ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น เมื่อได้

มุมมองครบทุกด้านแล้วจะน้าไปสู่การวิเคราะห์และน้าเสนอในเชิงนโยบายต่อไป 
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3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศดูหิ่งห้อย อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ได้รวบรวมข้อมูล

จาก 2 ส่วน ประกอบด้วยข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อมูลปฐมภูมิ 

 ส้าหรับข้อมูลปฐมภูมิเป็นการเก็บข้อมูลภาคสนามกับผู ้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้อง โดยตรงกับ   

เรื่องที่ศึกษา เพ่ือน้ามาวิเคราะห์สภาพการณ์ทั่วไปของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศดูหิ่งห้อย ใน อ.อัมพวา 

จ.สมุทรสงคราม รวมทั้งผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นกับภาคส่วนต่างๆ ได้แก่  

 1. นักท่องเที่ยว ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เที่ยวชมบริเวณตลาดน้้าอัมพวา ซึ่งมีท่าเรือบริการ

เที่ยวชมหิ่งห้อย และเป็นผู้ทีเ่คยใช้บริการเที่ยวชมหิ่งห้อยมาแล้ว  

 2. ชุมชน ได้แก่ ผู้น้าชุมชน และชาวบ้านที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่บริเวณริมคลองที่มีการเที่ยวชม

หิ่งห้อยบริเวณ คลองอัมพวา-คลองผีหลอก-คลองวัดจุฬามณี-แม่น้้าแม่กลอง ที่มีเส้นทางเป็นวงรอบ   

มีท่าชึ้นลงเรือท่ีตลาดน้้าอัมพวา (ดูรายละเอียดในบทที่ 4) 

 3. ผู้ประกอบการเรือ/คนขับเรือ ได้แก่ผู้ประกอบการที่มีเรือน้าเที่ยวชมหิ่งห้อยและมีท่าเรือ

ในบริเวณตลาดน้้าอัมพวา และคนขับเรือน้าเท่ียวทั้งท่ีมีเรือส่วนตัวและรับจ้างขับเรือ 

 4. หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก้ากับดูแล และก้าหนด

นโยบายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

 ทั้งนี้เหตุผลที่เลือกพ้ืนที่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีชื่อเสียงใน      

การท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย ซึ่งเป็นทรัพยากรในพ้ืนที่ที่โดดเด่นและดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชอบการเที่ยวชม

ธรรมชาติ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ต้องการให้อัมพวากลายเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยการสร้างเอกลักษณะของอัมพวาจากตลาดน้้า เพ่ือให้เป็นสถานที่จับจ่าย

ส้าหรับนักท่องเที่ยวและในขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางส้าหรับชาวบ้านที่จะน้าสินค้าของตนมา

จ้าหน่ายเพื่อสร้างรายได้ นอกจากนี้พ้ืนที่ดังกล่าวยังอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครที่มีประชากรอาศัย

อยู่จ้านวนมาก การเดินทางสะดวก จึงท้าให้ได้รับความนิยมอย่างสูงในระยะที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม  

ในระยะหลังที่มีนักท่องเที่ยวเพ่ิมจ้านวนขึ้น ได้เริ่มมีปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างผู้ที่ได้ประโยชน์และ    



แนวทางพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ: กรณีการท่องเท่ียวชมหิ่งหอ้ย อ. อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

 |3- 8 
 

เสียประโยชน์จากการขยายตัวของการท่องเที่ยว และหิ่งห้อยเริ่มลดจ้านวนลงเพราะถูกรบกวนจาก    

ผู้เยี่ยมชมจ้านวนมาก จึงเป็นพ้ืนที่ที่น่าสนใจศึกษาในประเด็นต่างๆ อาทิ ผลกระทบภายนอก 

(externality) ที่เกิดขึ้นกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหา/ลดข้อขัดแย้ง 

รวมทั้งอนุรักษ์การท่องเที่ยวดูหิ่งห้อยให้ยั่งยืนอยู่คู่กับอัมพวาต่อไป 

 ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยได้ก้าหนดประเด็นค้าถามต่างๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

การวิจัยและตอบโจทย์การวิจัยที่ตั้งไว้ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมทั้ง

ข้อคิดเห็นต่างๆของกลุ่มตัวอย่างในประเด็นส้าคัญ เช่น การสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น การแก้ปัญหา 

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ ยวชมหิ่ งห้อย  และการชดเชยผลกระทบที่ เกิดขึ้น  เป็นต้น                 

(ดูรายละเอียดในแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในภาคผนวก) นอกจากนี้คณะนักวิจัยได้ท้าการ

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการน้ามาใช้งาน โดยการให้กลุ่มตัวอย่าง

บางส่วนทดลองตอบแบบสอบถามและแบบค้าถามที่จะน้าไปใช้ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม แล้วน้ามา

ปรับแก้ในประเด็นที่อาจสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนกับผู้ตอบได้ ก่อนที่จะน้าไปเก็บข้อมูลจริง 

อย่างไรก็ตามเนื่องจากการเก็บข้อมูลนั้นค้าถามในแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นแบบใช้ตัวเลือก ส่วนการ

สัมภาษณ์เชิงลึกนั้นนักวิจัยใช้การพูดคุยโดยตรงกับกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นหากมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน

ก็สามารถชี้แจงไดใ้นระหว่างการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

ข้อมูลทุติยภูมิ 

การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการศึกษาจากเอกสาร ต้ารา และบทความต่างๆ ทั้ง

ในและต่างประเทศ ในประเด็นเกี่ยวกับความเป็นมาและสภาพทั่วไปของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศดู

หิ่งห้อย อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ในแง่มุมต่างๆ อาทิ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และปัญหาที่

เกิดขึ้นจากการขยายตัวของการท่องเที่ยวในระยะที่ผ่านมา ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหา    

ที่จะสามารถน้ามาประยุกต์ใช้จากการค้นคว้างานศึกษาในระยะที่ผ่านมา  
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3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

  การศึกษานี้จะน้าข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งในส่วนของข้อมู ลทุติยภูมิและข้อมูลภาคสนาม        

มาวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ เช่น สภาพทั่วไปและปัญหาของการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย อ.อัมพวา      

จ.สมุทรสงคราม ผลกระทบภายนอกจากการท่องเที่ยวในแง่มุมต่างๆ โดยเฉพาะผลกระทบภายนอก

ด้านลบ อาทิ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นกับภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ นักท่องเที่ยว ชุมชน 

ผู้ประกอบการเรือ และภาครัฐ การให้ความส้าคัญกับผลกระทบภายนอกด้านลบเนื่องจากผลกระทบ

ภายนอกด้านลบที่เกิดขึ้น อาทิ มลพิษต่างๆ เป็นต้น ได้สร้างความเดือดร้อนและความสูญเสียแก่

บุคคลที่สาม และน้ามาซึ่งความขัดแย้งในสังคมระหว่างผู้ที่ได้รับประโยชน์และผู้เสียประโยชน์ โดยน้า

ข้อมูลจากการระดมความคิดเห็นถึงความต้องการของแต่ละฝ่าย โดยเฉพาะผู้ได้ประโยชน์และเสีย

ประโยชน์จากการท่องเที่ยว เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันและน้าไปสู่การพัฒนา           

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน นอกจากนี้ในการศึกษานี้จะน้าเสนอการชดเชยให้กับผู้ที่เดือดรัอน/

ได้รับผลกระทบภายนอกด้านลบจากการท่องเที่ยว โดยเป็นการพิจารณาถึงความยินดีจ่ายของผู้ได้รับ

ประโยชน์ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรณีของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชมหิ่งห้อย 

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เพ่ือให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในอนาคต 




