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บรูณาการธุรกจิท่องเที่ยวชุมชน:  
เส้นทางตลาดน า้อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

Integrating Community Tourism Business: The Route of 
Amphawa Floating Market at Samut Songkhram Province  

 
                                                                               เบญจวรรณ บวรกลุภา 1 

                    
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทาง
ตลาดน า้อมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม การบรูณาการท่องเท่ียวกบัธุรกิจชุมชนเพ่ือสร้างรายได้และการ
พฒันาเศรษฐกิจชมุชนในตลาดน า้อมัพวา การวิจยัจึงได้สนใจศึกษาสถานท่ีท่องเท่ียวตลาดน า้อมัพวา 
สินค้าภูมิปัญญาท่ีจ าหน่ายในบริเวณตลาดน า้  ท่ีพักโฮมสเตย์ ของเส้นทางตลาดน า้อัมพวา ทัง้นีไ้ด้
ศกึษาพฤติกรรมการมาท่องเท่ียว ความคิดเห็นในแตล่ะด้านของธุรกิจท่องเท่ียวชมุชน เพ่ือเป็นแนวทาง
ข้อเสนอแนะของการพฒันาธุรกิจทอ่งเท่ียวชมุชน การศกึษาครัง้นีใ้ช้ขนาดกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 800 ราย
กับนักท่องเท่ียวเส้นทางตลาดน า้อัมพวา ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการส ารวจ สถิติท่ีใช้ คือ 
ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการส ารวจพบแนวทางการพฒันาธุรกิจทอ่งเท่ียว
ชมุชนในเส้นทางดงันี ้
 ด้านสถานท่ีในตลาดน า้อมัพวา มีข้อเสนอแนะว่าควรมีท่ีจอดรถเพียงพอและพอ่ค้าในพืน้ท่ีควรมี
ความเป็นมิตร อยา่งไรก็ตามสินค้าสว่นใหญ่ควรมาจากชมุชนหรือเป็นสินค้าภูมิปัญญาไทย และไม่แพง
เกินไป  ซึ่งพืน้ท่ีในบริเวณตลาดน า้อัมพวาควรมีการจัดกิจกรรมแสดงสินค้าและบริการระหว่างช่วง
เทศกาล และควรรักษาความสะอาดในพืน้ท่ีตลาดน า้อัมพวา อนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิ
บรรยากาศดัง้เดมิของตลาดน า้และควรดแูละรักษาการชมหิง้ห้อยในเวลากลางคืน 
 ด้านสินค้าภมูิปัญญา ควรมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายของผลิตภณัฑ์ภมูิปัญญา และพฒันาบรรจุ
ภณัฑ์ให้มีความทนัสมยัและหลายขนาดตามความต้องการของนกัทอ่งเท่ียว โดยสินค้าควรมีหลายระดบั
ราคา และคุ้มคา่เงิน นอกจากนีค้วรรักษาเอกลกัษณ์ของสินค้าประเภทหตัถกรรม ของท่ีระลึก โดยเฉพาะ
สินค้าประเภทอาหารควรสะอาดและมีความเป็นเอกลกัษณ์ของรสชาตดิัง้เดมิในท้องถ่ิน 

                                                                 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 10160  
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โฮมสเตย์ควรติดกับริมแม่น า้ ใกล้กับตลาดน า้อมัพวา และมีบรรยากาศเป็นธรรมชาติ เจ้าของ

บ้านควรมีกิจกรรมเรียนรู้วิธีชีวิตชุมชน ส าหรับนกัท่องเท่ียว และเป็นกันเองกับนกัท่องเท่ียว นอกจากนี ้
ควรรักษามาตรฐานห้องพัก และมาตรฐานราคา ความปลอดภัยและทรัพย์สินของนักท่องเท่ียว         
และรักษาคณุภาพอาหารท่ีดีและเรียนรู้เพ่ือการพูดภาษาองักฤษพืน้ฐาน และการให้บริการ สิ่งส าคญั
ควรรักษารูปแบบโฮมสเตย์ให้เป็นแบบนกัทอ่งเท่ียวอยูร่่วมกบัเจ้าของบ้าน 
 การบรูณาการ ทัง้สามด้านในการทอ่งเท่ียวเส้นทางตลาดน า้อมัพวา จงึควรสง่เสริมโดยมีส่ือและ
การประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการสนับสนุนการท่องเท่ียว
ร่วมกัน และรักษาทรัพยากรดัง้เดิมและวัฒนธรรมเพ่ือการเกือ้กูลสนับสนุนซึ่งกันและกัน ของธุรกิจ
ทอ่งเท่ียวชมุชนให้ยัง่ยืนตอ่ไป 
 
ค ำส ำคัญ:  บูรณาการ, ธุรกิจท่องเทีย่วชมุชน, เสน้ทางตลาดน ้าอมัพวา 
 
 Abstract 

This study aims to look at a variety of tourist attractions in the business community by 
following the way of Amphawa Floating Market in Samut Songkhram Province. Integrate 
tourism with business community to create income and contribute to economic development 
of the community in Amphawa Floating Market. This research, therefore, is interested in study 
of Place of Amphawa Floating Market, Thai intellectual products, Home-stay for the route of 
Amphawa Floating Market. However, the study of behavior and satisfaction on each side of 
the business community is gathering the data to set some guidelines for tourism development 
business in the way (doing business in a particular way) of Amphawa Floating Market. This 
study used random sample of 800 cases with a tour of Amphawa Floating Market. A 
questionnaire was used as a survey tool. Research statistics were; frequency, percentage, 
arithmetic mean and standard deviation. The survey finds the followings for guidelines of 
tourism development business in the way.  

The Place of Amphawa Floating Market suggested that, it should have enough parking 
spaces and friendly merchants in the area. However, the most of the products should be from 
local community or Thai intellectual products and not expensive.  Area in the Amphawa 
Floating Market should have activity to show the products and services during the festival. The  
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area should be clean in the Amphawa Floating Market, conservation of environment, the 
market’s original atmosphere, and seeing fire flies at nights should be preserved. 

Thai intellectual products; wide variety of Thai intellectual products should be offered. 
Modern packaging with various sizes should be offered for tourists demand. These items 
should have various price levels and offer value for money. In addition, unique handicraft 
products and souvenirs should be offered. Especially food products should be clean and 
unique with local flavor. 

Home-stay should be chosen from riverside, close to Floating Market, have a natural 
environment. Ownership of home should have activity of education in rustic ways of life for 
tourists and be friendly with them. In addition, provide clean standards, standards priced 
rooms, security for property of tourists, good quality food, educate locals to speak basic 
English and providing services. Above all, home ownership should be preserved by staying 
together with tourists in a conservative traditional style. Integrating the three aspects of the 
way of Amphawa Floating Market in Samut Songkhram Province, it should be promoted by 
media and the public relations altogether relevant government and agencies. Community 
should be developed in each area of business communication and preserve the traditional 
and cultural resources to support each other for tourism business community to continue 
sustainability. 
 
Keywords:  Integration, Community Tourism Business, Amphawa Floating Market Route  
 
บทน า 
 อดีต อมัพวามีทรัพยากรท่ีมีความอดุมสมบรูณ์ในพืน้ท่ีตลอดแนวสองฟากฝ่ังแม่น า้แมก่ลองจาก
บริเวณปากอ่าวทะเลจนถึงคลองอมัพวา และมีต้นล าพจู านวนมาก ซึ่งมีลกัษณะเฉพาะ มีหิ่งห้อยอาศยั
อยู่ท่ีต้นล าพู ท าให้เกิดเสน่ห์และความสวยงามในแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติบริเวณคลองอัมพวา 
นอกจากคนในพืน้ท่ียงัมีอาชีพการเกษตร ท่ีคนไทยส่วนใหญ่นิยมท ากนัและยงัมีอีกหลากหลายอาชีพใน
พืน้ท่ีชุมชน ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์และถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนอัมพวา โดยเฉพาะ
การค้าขายบริเวณคลอดอมัพวาในปัจจบุนัอาคารบ้านเรือนหลายหลงั ถกูปรับเปล่ียนรูปแบบการใช้งาน 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจ โดยบางหลงัมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบอาคารจากเดมิท่ีเคยเป็น 
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บ้านพักอาศยั หรือร้านค้าให้กลายมาเป็นบ้านพักโฮมสเตย์ เพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวในขณะท่ีร้านค้า
เก่าแก่ทัง้หลาย ยงัคงเปิดให้บริการอยู ่(เทศบาลต าบลอมัพวา, 2555)  
 ตลาดน า้ยามเย็นตามโครงการของเทศบาลต าบลอัมพวา จัดขึน้ในช่วงศกุร์ เสาร์และอาทิตย์ 
บริเวณปากคลอดอัมพวา โดยชาวบ้านน าสินค้าพายเรือมาจ าหน่ายในช่วงยามเย็น มีทัง้สินค้า
การเกษตร เช่น ส้มโอ กล้วย มะพร้าว พืชผกัตา่งๆ เป็นต้น และมีสินค้าประเภทอาหารคาวหวานนานา
ชนิดมาจ าหน่ายริมสองฝ่ังคลองเกิดเป็นธุรกิจชุมชนในบริเวณตลาดน า้อมัพวาโดยรอบ โดยจะเห็นได้
จากพืน้ท่ีหนาแน่นริมตลอดเส้นทางตลาดน า้อมัพวาจดัเป็นถนนคนเดินมีร้านจ าหน่ายอาหารและขนม 
ตลอดจนนิทรรศการดนตรี ร้านอาหารและร้านจ าหน่ายของท่ีระลึกต่างๆ มากมายท่ีเกิดตามมาใน
ภายหลงั พืน้ท่ีตลาดน า้อมัพวา ยงัเกิดธุรกิจท่ีหลากหลายในพืน้ท่ี โดยมีท่ีพกัส าหรับการมาทวัร์เส้นทาง
คลอง   อัมพวา และแม่น า้แม่กลอง เพ่ือท่องเท่ียวชมวิถีชีวิตชุมชน วดัวาอารามสองฝ่ังคลองท่ีเก่าแก่ 
และชมหิ่งห้อยในยามค ่าคืน ท าให้เกิดธุรกิจชุมชนในรูปแบบการให้บริการท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบโฮมส
เตย์ อัมพวาเร่ิมเป็นท่ีรู้จักของคนมากขึน้ ท าให้ตลาดน า้อัมพวาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของ
จงัหวดัสมุทรสงคราม ทัง้นีชุ้มชนมีความเป็นเอกลกัษณ์และด้วยลกัษณะเด่นเฉพาะของพืน้ท่ีสามารถ
สร้างความหลากหลายในการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ของการท่องเท่ียวชมุชน ตลาดน า้อมัพวาเป็นท่ี
รู้จกัมากยิ่งขึน้ในกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติท าให้ นกัท่องเท่ียวหลัง่ไหลไปเ ท่ียวปีละ
ประมาณ 4 แสนคน มีเงินสะพัดกว่า 250 ล้านบาท สู่ประชาชนในท้องถ่ิน (อริสรา เสยานนท์, 2552) 
นอกจากนีปั้จจบุนัรัฐบาล มีนโยบายให้ความส าคญัและส่งเสริมการท่องเท่ียว (ร าไพพรรณ แก้วสุริยะ, 
2547) โดยให้หลกัการจดัการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนว่า การจดัการท่องเท่ียวเชิงพืน้ท่ีอย่างยัง่ยืนเป็นการ
จัดการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ท่ีค านึงถึงความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการรักษา
สภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือให้มีกิจกรรมการท่องเท่ียวอยา่งตอ่เน่ือง ซึ่งจะสง่ผลให้
นกัท่องเท่ียวเข้ามาเย่ียมเยือนท้องถ่ินท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวอย่างสม ่าเสมอและเป็นการสร้างผลก าไร
รายได้ให้แก่คนในท้องถ่ิน 

การบูรณาการธุรกิจท่องเท่ียวชุมชนเป็นการสร้างการท่องเท่ียวในมิติท่ีควบคูก่ันไปทัง้มิติ  ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม ตลอดจนมิติจิตใจและการบูรณาการ 
แนวความคิดของ ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวตลาดน า้อัมพวาทัง้ 4 กลุ่ม ได้แก่ ภาครัฐ ภาค
ประชาชน ภาคเอกชน และนกัท่องเท่ียว แล้วน าผลลพัธ์ท่ีได้ประมวลผลร่วมกนัเพ่ือน าไปสู่การวางแผน
เพ่ือพฒันาการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ 
 ผู้ วิจัยจึงได้ท าการวิจัยเร่ืองการบูรณาการธุรกิจท่องเท่ียวชุมชน เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
นกัทอ่งเท่ียวท่ีมีตอ่ความหลากหลายในการมาทอ่งเท่ียวกบัธุรกิจชมุชนในพืน้ท่ีตลาดน า้อมัพวาในการ 
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สร้างรายได้ท่ีดีต่อไปในพืน้ท่ีและเป็นกรณีตวัอย่างต่อการพัฒนารูปแบบตลาดน า้ท่ีจะเกิดขึน้ใหม่อีก
หลายแหง่ซึง่เป็นท่ีนิยมมากขึน้ตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์งานวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการมาทอ่งเท่ียวชมุชนเส้นทางตลาดน า้อมัพวา  
2. เพ่ือศกึษาความคดิเห็นแตล่ะด้านของนกัทอ่งเท่ียวตอ่ธุรกิจท่องเท่ียวชมุชนในเส้นทางตลาด

น า้อมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม ได้แก่ สถานท่ีตลาดน า้อมัพวา สินค้าภมูิปัญญา และการ
พกัผอ่นแบบโฮมสเตย์ตลาดน า้อมัพวา  

3. เพ่ือเสนอแนะการพฒันาธุรกิจท่องเท่ียวชมุชนแต่ละด้าน เส้นทางตลาดน า้อมัพวา จงัหวดั
สมทุรสงคราม  

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เป็นข้อมูลท่ีดีตอ่การพฒันาทรัพยากรท้องถ่ินท่ีหลากหลายด้านตา่งๆ ใน การจดัการธุรกิจ
ทอ่งเท่ียวชมุชน ในพืน้ท่ี ตลาดน า้อมัพวาท่ีมีและเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนในพืน้ท่ี  

2. เป็นข้อเสนอแนะท่ีดีตอ่การพฒันาและการสร้างรายได้ท่ีดีตอ่ไปของชมุชนตามความคดิเห็น
ของนกัทอ่งเท่ียวตอ่กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องในกิจกรรมเส้นทางตลาดน า้อมัพวา   

3. เป็นกรณีศกึษาตอ่การวิจยัต้นแบบธุรกิจท่องเท่ียวชมุชนท่ีมีความหลากหลายในพืน้ท่ีและมี
ลกัษณะเฉพาะในกรณีการศกึษาตลาดน า้ท่ีมีลักษณะคล้ายกนัและมีเอกลกัษณ์เฉพาะโดย
จะเป็นแนวทางการพฒันาตลาดน า้ในพืน้ท่ีอ่ืนท่ีดีตอ่ไป  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ นกัทอ่งเท่ียวหรือผู้ มีจดุประสงค์ในการมาท่องเท่ียวในบริเวณ
พืน้ท่ีเส้นทางตลาดน า้อัมพวา โดยรวบรวมบริเวณตลาดน า้อัพมวา และบริเวณเส้นทางท่องเท่ียว
โดยเฉพาะบริเวณท่ีพกัโฮมสเตย์ในบริเวรท่ีพกัตลาดน า้อมัพวา  

โดยผู้วิจยัค านวณขนาดของกลุม่ตวัอย่างแบบใช้สตูรไมท่ราบจ านวนประชากรทัง้สองแหง่ 
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โดยก าหนดสัดส่วนของประชากรเท่ากับ 0.50 ระดับความเช่ือมั่น ท่ี  95% และยอมให้
คลาดเคล่ือนได้ท่ี 5% และได้จ านวนขนาดกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 384 ราย โดยผู้วิจยัก าหนดส ารวจแหง่ละ
เป็นจ านวน 400 ราย รวมจ านวน 800 ราย   

 

การสุ่มตัวอย่างและการรวบรวมภาคสนาม ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี ้

 1. ผู้ วิจยัได้ใช้การสุ่มตามความสะดวกในพืน้ท่ีอย่างครอบคลุมบริเวณตลาดน า้ เพ่ือรวบรวม
กลุม่ตวัอยา่งคือนกัทอ่งเท่ียวในบริเวณพืน้ท่ีตลาดน า้อมัพวา อยา่งทัว่ถึง จ านวน 400  ชดุ  

 2. รวบรวมตามแหล่งท่องเท่ียวตลอดเส้นทางโดยรอบบริเวณตลาดน า้อัมพวา สุ่มตาม       
ความสะดวกโดยก าหนดจดุท่ีพกัโฮมสเตย์ แหล่งขึน้เรือชมทศันียภาพเส้นทางตลาดน า้อมัพวา จ านวน 
400 ชดุ  

 

เคร่ืองมือ 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้เป็นแบบผสมท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้มาจากการศึกษาประกอบ          
กับแนวความคิดต่างๆ และสภาพจริงในบริเวณตลาดน า้อัมพวา และเส้นทางในการมาท่องเท่ียว
ตลอดจนผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องโดยแบง่แบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน แบ่งเป็น 2 ชดุ โดยแบง่ลกัษณะ
คล้ายกนัตา่งท่ีลกัษณะเฉพาะแตล่ะด้าน คือ ชดุท่ี 1 :สถานท่ีตลาดน า้อมัพวา สินค้าภมูิปัญญา และชดุท่ี 
2 : สถานท่ีพกัผอ่นแบบโฮมสเตย์บริเวณตลาดน า้อมัพวา โดยแบง่ลกัษณะเดียวกนัดงันี ้

สว่นท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง  มีลกัษณะค าถามเลือกตอบ 
(Multiple Choice Question)  

สว่นท่ี 2 เป็นค าถามพฤตกิรรมการมาทอ่งเท่ียวเป็นค าถามเลือกตอบ (Multiple Choice 
Question) 

สว่นท่ี 3 เป็นค าถามความคดิเห็นเก่ียวกบัความความคดิเห็นด้านตา่งๆ มีลกัษณะการวดั
ประมาณคา่ (Rating Scale) แบบสอบถามจะเป็นข้อความท่ีผู้ตอบแสดงความคดิเห็นโดยจ าแนก
ออกเป็น 5 ระดบั  
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 สว่นท่ี 4 เป็นค าถามความคดิเห็นตอบโดยอิสระ ข้อเสนอแนะการพฒันาธุรกิจทอ่งเท่ียวในแตล่ะ
ด้านของเส้นทางตลาดน า้อมัพวาเป็นค าถามเปิด (Open Question)  

  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิตท่ีิใช้ในการพรรณนาข้อมลู (Descriptive Statistics) ใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของ
กลุม่ตวัอยา่ง ข้อมลูพฤตกิรรมการมาทอ่งเท่ียวตลาดน า้ และความคดิเห็นด้านความพงึพอใจแตล่ะด้าน 
ใช้คา่สถิตท่ีิใช้ ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ(Percentage) ข้อมลูความคดิเห็น ใช้สถิตพืิน้ฐาน 
ได้แก่ คา่เฉล่ีย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 

สรุปผลการวิจัย 

พฤตกิรรมการท่องเท่ียวตลาดน า้อัมพวาและการเลือกซือ้สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ตลาดน า้อัมพวา 

 
 
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มาท่องเท่ียวตลาดน า้ตลาดอัมพวาปีละ 1 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 46.05 

รองลงมา 2-3 ครัง้/ปี คดิเป็นร้อยละ 37 โดยซือ้สินค้าภมูิปัญญาทกุปีคดิเป็นร้อยละ 41.8 สว่นใหญ่ซือ้ 
สินค้าในบริเวณร้านค้าในแหลง่ทอ่งเท่ียวคดิเป็นร้อยละ 48 รองลงมาซือ้สินค้าจากแหลง่จ าหนา่ยสินค้าท่ี
ระลกึคดิเป็นร้อยละ 24  ซือ้เพ่ือเป็นของท่ีระลกึและของฝากคดิเป็นร้อยละ 40.64 ประเภทสินค้าภมูิ 
ปัญญาท่ีซือ้สว่นใหญ่คือประเภทขนมคิดเป็นร้อยละ 30.86 รองลงมาซือ้สินค้าประเภทหตัถกรรมคดิเป็น
ร้อยละ 26.64 โดยมีคา่ใช้จา่ยในการซือ้สินค้าภมูิปัญญาในตลาดน า้อมัพวา 501-1,000 บาท คดิเป็น 
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ร้อยละ 47.2 รองลงมาซือ้สินค้าภมูิปัญญาน้อยกวา่ 500 บาท คดิเป็นร้อยละ 26.5 การตดัสินใจซือ้สินค้า
จากอธัยาศยัผู้ขายคดิเป็นร้อยละ 70.02  

 
พฤตกิรรมการมาท่องเท่ียวกิจกรรมเส้นทางตลาดน า้อัมพวาและการพักผ่อนในรูปแบบ

โฮมสเตย์ ตลาดน า้อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 
 
ความคิดเหน็การมาท่องเที่ยวเส้นทางตลาดน า้อัมพวา  
พบว่า กิจกรรมท่ีมาพักโฮมสเตย์ ส่วนใหญ่ มาท่องเท่ียวตลาดน า้ยามเย็นอัมพวา นั่งเรือชม

หิ่งห้อย ตกับาตรพระทางเรือ เท่ียวอยุาน ร.2 ท่องเท่ียวไหว้พระ 9 วดั และ ชมสาธิตพืน้บ้าน เช่น การท า
ว่าวจุฬาน า้ตาลสด ส่วนใหญ่ ได้รับรู้ข่าวสารทาง เพ่ือน/ครอบครัว/ญาติพ่ี น้อง คิดเป็นร้อยละ            
63.5 รองลงมารับรู้ข้อมลูจากส่ืออินเทอร์เน็ต และสว่นใหญ่มาท่องเท่ียวพกัโฮมสเตย์ ส่วนใหญ่เลือก มา
พักผ่อน มากท่ีสุดรองลงมาเลือกมาสัมผัสชีวิตแบบท้องถ่ิน ชุมชน เดินทางมาในช่วงวันหยุด           
เสาร์-อาทิตย์ และ มีค่าใช้จ่ายการพัก คืนละ   501 – 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมา     
1,001–1,500 บาท คดิเป็นร้อยละ 27.0 และน้อยกวา่ 500 บาท คดิเป็นร้อยละ 18.0 ตามล าดบั  

 
ความพงึพอใจแต่ละด้านสรุปได้ดังนี ้ 
 

- ด้านตลาดน า้อัมพวา 
พอใจกับสินค้าท่ีจ าหน่ายและของท่ีระลึก และการให้บริการของพ่อค้าแม่ค้าในพืน้ท่ีในระดบั

มาก ความสวยงามของสถานท่ี บรรยากาศของตลาด ความสะอาด ความปลอดภัย  มีความพอใจใน
ระดบัมาก และการบริการห้องน า้มีความพอใจในระดบัปานกลาง  

 
- ด้านสินค้าภูมิปัญญา  

พอใจกบัสินค้าภูมิปัญญาประเภทขนม รองลงมา  สินค้าภูมิปัญญาประเภทอาหาร และสินค้า
ภมูิปัญญาประเภทหตัถกรรม ตามล าดบั และมีความพอใจในระดบัมาก     
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- ความคิดเหน็การเข้าพักอาศัยแบบโฮมสเตย์  

ด้านท่ีพัก  ความกว้างขวาง ของห้องพัก แหล่งท่ีพักมีสิ่งอ านวย ความสะดวกสบาย ความ
ปลอดภยั การตกแตง่สวยงาม และความสะอาด มีความพอใจในระดบัมาก  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านสถานท่ี มีข้อเสนอแนะด้านสถานท่ีจ าหน่ายควรมีบริเวณท่ีกว้างขึน้  มีท่ีจอดรถเพียงพอ  ไม่
ควรเอาสินค้าภาคอ่ืนมาจ าหน่ายจนขาดความเป็นเอกลกัษณ์ในพืน้ท่ีบริเวณตลาดน า้อมัพวา 
และสินค้าไม่ควรมีราคาแพงเกินไป ควรมีการจดัแสดงสินค้าและบริการ และศิลปวฒันธรรมท่ี
โดดเดน่ในช่วงเทศกาลส าคญั และควรรักษาความสะอาดในบริเวณตลาดน า้อมัพวา ตลอดจน
รักษารูปแบบตลาดน า้ดัง้เดมิไว้ 

2. ด้านสินค้าภูมิปัญญา ควรมีผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายจ าหน่ายในพืน้ท่ีมากขึน้ ควรมีการพฒันา
รูปแบบบรรจภุณัฑ์ให้มีความทนัสมยั เป็นสินค้าท่ีสามารถพกพาสะดวกมีหลากหลายขนาดตาม
ความต้องการของนกัท่องเท่ียวท่ีต่างวยั ราคาควรมีความเหมาะสมและควรพฒันาให้มีความ
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะท้องถ่ิน สว่นผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญาด้านอาหารควรมีรสชาติอาหารดีและมี
ความดัง้เดมิในท้องถ่ิน 

3. ด้านโฮมสเตย์ พบวา่ ควรมีท าเลตดิกบัแมน่ า้ ใกล้ตลาดน า้อมัพวา และบรรยากาศเป็นธรรมชาต ิ
สามารถจดักิจกรรมให้ผู้มาพกัเรียนรู้วิถีชีวิตชมุชนในบริเวณท่ีพกั ห้องพกัควรมีความสะอาด มี
ราคาเป็นมาตรฐาน และสามารถรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของนกัท่องเท่ียว และควร
จดับริการอาหารท่ีดี ทัง้ด้านราคา ปริมาณ และคุณภาพให้มีความเหมาะสม นอกจากนีค้วร
อบรมเจ้าของบ้านในการให้บริการและควรมีความเป็นกนัเอง นอกจากนีค้วรอบรมเพิ่มเติมด้าน
ภาษาองักฤษอยา่งง่ายในการส่ือสารเพ่ือใช้ในการให้บริการนกัทอ่งเท่ียว ซึง่ปัจจบุนัชาวตา่งชาติ
ให้ความสนใจในการมาท่องเท่ียว รวมถึงควรช่วยกันอนุรักษ์รูปแบบโฮมสเตย์ให้เป็นแบบ
นกัทอ่งเท่ียวอยูก่บัเจ้าของบ้าน  

4. การบูรณาการ ทัง้สามด้านในการท่องเท่ียวเส้นทางตลาดน า้อมัพวา จึงควรมีการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวโดยใช้ส่ือและการประชาสมัพนัธ์ตลอดจนการสนบัสนุนในการมาท่องเท่ียวตลาดน า้
อมัพวาร่วมกนั และสง่เสริมการพฒันาให้แตล่ะด้านสามารถตอบสนองความพอใจในระดบัมาก  
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ทัง้ด้านสถานท่ีตลาดน า้ สินค้าภูมิปัญญา และการพักอาศยัแบบโฮมสเตย์ ตลอดจนการให้
ข้อมูลเพ่ือให้ทุกคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมท่ีดีในการร่วมกันสนับสนุนการท่องเท่ียวของธุรกิจ
ชมุชน และยงัคงรูปแบบทรัพยากรและวฒันธรรมดัง้เดมิตลอดจนสินค้าภมูิปัญญาของชมุชนให้
คงอยู่เพ่ือการเกือ้กูลในการอยู่ร่วมกัน และการส่งเสริมซึ่งกันและกันในชุมชน ธุรกิจท่ีจะสร้าง
รายได้ เกิดเป็นชมุชนเข้มแข็งและมีความยัง่ยืนท่ีดีร่วมกนัตอ่ไป 
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