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การวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางตลาดน ้ า
อมัพวา จังหวดัสมุทรสงคราม การบูรณาการท่องเท่ียวกับธุรกิจชุมชนเพื่อสร้างรายได้และการพฒันา
เศรษฐกิจชุมชนในตลาดน ้ าอมัพวา การวิจยัจึงได้สนใจศึกษาสถานท่ีท่องเท่ียวตลาดน ้ าอมัพวา สินคา้ภูมิ
ปัญญาท่ีจ าหน่ายในบริเวณตลาดน ้ า  ท่ีพกัโฮมสเตย ์ของเส้นทางตลาดน ้ าอมัพวา ทั้งน้ีไดศึ้กษาพฤติกรรม
การมาท่องเท่ียว ความคิดเห็นในแต่ละดา้นของธุรกิจท่องเท่ียวชุมชน เพื่อเป็นแนวทางขอ้เสนอแนะของการ
พฒันาธุรกิจท่องเท่ียวชุมชน การศึกษาคร้ังน้ีใช้ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 800 รายกบันกัท่องเท่ียวเส้นทาง
ตลาดน ้าอมัพวา ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการส ารวจ สถิติท่ีใช ้คือ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย   ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการส ารวจพบแนวทางการพฒันาธุรกิจท่องเท่ียวชุมชนในเส้นทางดงัน้ี 
 ดา้นสถานท่ีในตลาดน ้ าอมัพวา มีขอ้เสนอแนะว่าควรมีท่ีจอดรถเพียงพอและพ่อคา้ในพื้นท่ีควรมี
ความเป็นมิตร อย่างไรก็ตามสินคา้ส่วนใหญ่ควรมาจากชุมชนหรือเป็นสินคา้ภูมิปัญญาไทย และไม่แพง
เกินไป  ซ่ึงพื้นท่ีในบริเวณตลาดน ้ าอมัพวาควรมีการจดักิจกรรมแสดงสินคา้และบริการระหวา่งช่วงเทศกาล 
และควรรักษาความสะอาดในพื้นท่ีตลาดน ้ าอมัพวา อนุรักษส์ภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ บรรยากาศดั้งเดิม
ของตลาดน ้าและควรดูและรักษาการชมห้ิงหอ้ยในเวลากลางคืน 
 ดา้นสินคา้ภูมิปัญญา ควรมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายของผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญา และพฒันาบรรจุภณัฑ์
ใหมี้ความทนัสมยัและหลายขนาดตามความตอ้งการของนักท่องเท่ียว โดยสินคา้ควรมีหลายระดบัราคา และ
คุม้ค่าเงิน นอกจากน้ีควรรักษาเอกลกัษณ์ของสินคา้ประเภทหตัถกรรม ของท่ีระลึก โดยเฉพาะสินคา้ประเภท
อาหารควรสะอาดและมีความเป็นเอกลกัษณ์ของรสชาติดั้งเดิมในทอ้งถ่ิน 
 โฮมสเตยค์วรติดกบัริมแม่น ้ า ใกลก้บัตลาดน ้ าอมัพวา และมีบรรยากาศเป็นธรรมชาติ เจา้ของบา้น
ควรมีกิจกรรมเรียนรู้วธีิชีวติชุมชน ส าหรับนกัท่องเท่ียว และเป็นกนัเองกบันกัท่องเท่ียว นอกจากน้ีควรรักษา
มาตรฐานห้องพกั และมาตรฐานราคา ความปลอดภยัและทรัพยสิ์นของนักท่องเท่ียว และรักษาคุณภาพ
อาหารท่ีดีและเรียนรู้เพื่อการพดูภาษาองักฤษพื้นฐาน และการใหบ้ริการ ส่ิงส าคญัควรรักษารูปแบบโฮมสเตย์
ใหเ้ป็นแบบนกัท่องเท่ียวอยูร่่วมกบัเจา้ของบา้น 
 การบูรณาการ ทั้งสามดา้นในการท่องเท่ียวเส้นทางตลาดน ้าอมัพวา จึงควรส่งเสริมโดยมีส่ือและการ
ประชาสัมพนัธ์ร่วมกบัหน่วยงานราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการสนบัสนุนการท่องเท่ียวร่วมกนั 
และรักษาทรัพยากรดั้งเดิมและวฒันธรรมเพื่อการเก้ือกูลสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ของธุรกิจท่องเท่ียวชุมชน
ใหย้ ัง่ยนืต่อไป 
 
ค าส าคัญ: บูรณาการ,ธุรกิจท่องเท่ียวชุมชน,เส้นทางตลาดน ้าอมัพวา  



  

 

ABSTRACT 

 INTEGRATED TOURISM BUSINESS COMMUNITY:  THE ROUTE OF 
AMPHAWA FLOATING MARKET AT SAMUTSONGKHRAM PROVINCE 

 
This study aims to look at a variety of tourist attractions in the business community by 

following the way of Amphawa Floating Market in SamutSongkhram 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 theroute ofAmphawa 
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 be have activity to showcase the products and services offered during the festival. The area 
should be kept clean in theAmphawa 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 SamutSongkhram 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 ,Communities in the tourism business, the way of Amphawa Floating Market  
 

บทน า 

 อดีตอมัพวามีทรัพยากรท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ในพื้นท่ีตลอดแนวสองฟากฝ่ังแม่น ้ าแม่กลองจาก
บริเวณปากอ่าวทะเลจนถึงคลองอมัพวา และมีตน้ล าพจู  านวนมาก ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะ มีห่ิงห้อยอาศยัอยูท่ี่ตน้
ล าพู ท าให้เกิดเสน่ห์และความสวยงามในแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติบริเวณคลองอมัพวา นอกจากคนใน
พื้นท่ียงัมีอาชีพการเกษตร ท่ีคนไทยส่วนใหญ่นิยมท ากนัและยงัมีอีกหลากหลายอาชีพในพื้นท่ีชุมชน ซ่ึงมี
ความเป็นเอกลกัษณ์และถือเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชุมชน  อมัพวา โดยเฉพาะการคา้ขายบริเวณคลอด
อมัพวาในปัจจุบนัอาคารบา้นเรือนหลายหลงั ถูกปรับเปล่ียนรูปแบบการใชง้าน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาวะ
เศรษฐกิจ โดยบางหลงัมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบอาคารจากเดิมท่ีเคยเป็นบา้นพกัอาศยั หรือร้านคา้ให้กลาย
มาเป็นบา้นพกัโฮมสเตย ์เพื่อรองรับนักท่องเท่ียวในขณะท่ีร้านคา้เก่าแก่ทั้งหลาย ยงัคงเปิดให้บริการอยู ่
(เทศบาลต าบลอมัพวา, 2555)  

 ตลาดน ้ ายามเยน็ตามโครงการของเทศบาลต าบลอมัพวา จดัข้ึนในช่วงศุกร์ เสาร์และอาทิตย ์บริเวณ
ปากคลอดอมัพวา โดยชาวบา้นน าสินคา้พายเรือมาจ าหน่ายในช่วงยามเยน็ มีทั้งสินคา้การเกษตร เช่น ส้มโอ 
กลว้ย มะพร้าว พืชผกัต่างๆ เป็นตน้ และมีสินคา้ประเภทอาหารคาวหวานนานาชนิดมาจ าหน่ายริมสองฝ่ัง
คลองเกิดเป็นธุรกิจชุมชนในบริเวณตลาดน ้ าอมัพวาโดยรอบ โดยจะเห็นได้จากพื้นท่ีหนาแน่นริมตลอด
เส้นทางตลาดน ้ าอมัพวาจดัเป็นถนนคนเดินมีร้านจ าหน่ายอาหารและขนม ตลอดจนนิทรรศการดนตรี 
ร้านอาหารและร้านจ าหน่ายของท่ีระลึกต่างๆ มากมายท่ีเกิดตามมาในภายหลงั พื้นท่ีตลาดน ้ าอมัพวา ยงัเกิด
ธุรกิจท่ีหลากหลายในพื้นท่ี โดยมีท่ีพกัส าหรับการมาทวัร์เส้นทางคลอง   อมัพวา และแม่น ้ าแม่กลอง เพื่อ
ท่องเท่ียวชมวิถีชีวิตชุมชน วดัวาอารามสองฝ่ังคลองท่ีเก่าแก่ และชมห่ิงห้อยในยามค ่าคืน ท าให้เกิดธุรกิจ
ชุมชนในรูปแบบการให้บริการท่องเท่ียวพกัผอ่นแบบโฮมสเตย ์ อมัพวาเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัของคนมากข้ึน ท าให้
ตลาดน ้าอมัพวาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัสมุทรสงคราม ทั้งน้ีชุมชนมีความเป็นเอกลกัษณ์
และดว้ยลกัษณะเด่นเฉพาะของพื้นท่ีสามารถสร้างความหลากหลายในการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ของ
การท่องเท่ียวชุมชน ตลาดน ้าอมัพวาเป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึนในกลุ่มนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท า
ให้ นักท่องเท่ียวหลัง่ไหลไปเท่ียวปีละประมาณ 4 แสนคน มีเงินสะพดักว่า 250 ลา้นบาท สู่ประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน (อริสรา, 2552) นอกจากน้ีปัจจุบนัรัฐบาล มีนโยบายให้ความส าคญัและส่งเสริมการท่องเท่ียว (ร า
ไพพรรณ, 2547) โดยให้หลกัการจดัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนวา่ การจดัการท่องเท่ียวเชิงพื้นท่ีอยา่งย ัง่ยืนเป็น
การจัดการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ท่ีค  านึงถึงความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการรักษา



  

สภาพแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีกิจกรรมการท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะส่งผลให้
นกัท่องเท่ียวเขา้มาเยี่ยมเยือนทอ้งถ่ินท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวอยา่งสม ่าเสมอและเป็นการสร้างผลก าไรรายได้
ใหแ้ก่คนในทอ้งถ่ิน 
 การบูรณาการธุรกิจท่องเท่ียวชุมชนเป็นการสร้างการท่องเท่ียวในมิติท่ีควบคู่กันไปทั้งมิติด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมและดา้นวฒันธรรม ตลอดจนมิติจิตใจและการบูรณาการ แนวความคิด
ของ           ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวตลาดน ้ าอมัพวาทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ ภาครัฐ ภาคประชาชน 
ภาคเอกชนและนกัท่องเท่ียว แลว้น าผลลพัธ์ท่ีไดป้ระมวลผลร่วมกนัเพื่อน าไปสู่การวางแผนเพื่อพฒันาการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 ผูว้ิจ ัยจึงได้ท าการวิจัยเร่ืองการบูรณาการธุรกิจท่องเท่ียวชุมชน เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อความหลากหลายในการมาท่องเท่ียวกบัธุรกิจชุมชนในพื้นท่ีตลาดน ้ าอมัพวาในการสร้าง
รายไดท่ี้ดีต่อไปในพื้นท่ีและเป็นกรณีตวัอยา่งต่อการพฒันารูปแบบตลาดน ้ าท่ีจะเกิดข้ึนใหม่อีกหลายแห่งซ่ึง
เป็นท่ีนิยมมากข้ึนต่อไป 
  
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการมาท่องเท่ียวชุมชนเส้นทางตลาดน ้าอมัพวา  
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นแต่ละดา้นของนกัท่องเท่ียวต่อธุรกิจท่องเท่ียวชุมชนในเส้นทางตลาดน ้า

อมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม ไดแ้ก่ สถานท่ีตลาดน ้าอมัพวา สินคา้ภูมิปัญญา และการพกัผอ่นแบบโฮมส
เตยต์ลาดน ้าอมัพวา  

3. เพื่อเสนอแนะการพฒันาธุรกิจท่องเท่ียวชุมชนแต่ละด้าน เส้นทางตลาดน ้ าอมัพวา จงัหวดั
สมุทรสงคราม  

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1. เป็นข้อมูลท่ีดีต่อการพฒันาทรัพยากรท้องถ่ินท่ีหลากหลายด้านต่างๆ ใน การจดัการธุรกิจ
ท่องเท่ียวชุมชน ในพื้นท่ี ตลาดน ้าอมัพวาท่ีมีและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นท่ี  
 2. เป็นขอ้เสนอแนะท่ีดีต่อการพฒันาและการสร้างรายไดท่ี้ดีต่อไปของชุมชนตามความคิดเห็นของ
นกัท่องเท่ียวต่อกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในกิจกรรมเส้นทางตลาดน ้าอมัพวา   
 3. เป็นกรณีศึกษาต่อการวิจยัตน้แบบธุรกิจท่องเท่ียวชุมชนท่ีมีความหลากหลายในพื้นท่ีและมี
ลกัษณะเฉพาะในกรณีการศึกษาตลาดน ้าท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัและมีเอกลกัษณ์เฉพาะ โดยจะเป็นแนวทางการ
พฒันาตลาดน ้าในพื้นท่ีอ่ืนท่ีดีต่อไป  
 
 
 
 



  

วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากรและตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัท่องเท่ียวหรือผูมี้จุดประสงคใ์นการมาท่องเท่ียวในบริเวณ
พื้นท่ีเส้นทางตลาดน ้าอมัพวา โดยรวบรวมบริเวณตลาดน ้ าอพัมวา และบริเวณเส้นทางท่องเท่ียวโดยเฉพาะ
บริเวณท่ีพกัโฮมสเตยใ์นบริเวรท่ีพกัตลาดน ้าอมัพวา  

โดยผูว้จิยัค  านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแบบใชสู้ตรไม่ทราบจ านวนประชากร ทั้งสอง แห่ง 

โดยก าหนดสัดส่วนของประชากรเท่ากบั 0.50 ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และยอมใหค้ลาดเคล่ือนได้
ท่ี 5% และไดจ้  านวนขนาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 384 ราย โดยผูว้จิยัก าหนดส ารวจแห่งละเป็นจ านวน 400 ราย 
รวมจ านวน 800 ราย   

 การสุ่มตัวอย่างและการรวบรวมภาคสนาม ผู้วจัิยได้ด าเนินการดังนี ้

 1. ผูว้ิจยัไดใ้ช้การสุ่มตามความสะดวกในพื้นท่ีอย่างครอบคลุมบริเวณตลาดน ้ า เพื่อรวบรวมกลุ่ม
ตวัอยา่งคือนกัท่องเท่ียวในบริเวณพื้นท่ีตลาดน ้าอมัพวา อยา่งทัว่ถึง จ  านวน 400  ชุด  

 2. รวบรวมตามแหล่งท่องเท่ียวตลอดเส้นทางโดยรอบบริเวณตลาดน ้ าอมัพวา สุ่มตามความสะดวก
โดยก าหนดจุดท่ีพกัโฮมสเตย ์แหล่งข้ึนเรือชมทศันียภาพเส้นทางตลาดน ้าอมัพวา จ านวน 400 ชุด  

เคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นแบบผสมท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมาจากการศึกษาประกอบกบั
แนวความคิดต่างๆ และสภาพจริงในบริเวณตลาดน ้าอมัพวา และเส้นทางในการมาท่องเท่ียวตลอดจน
ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน แบ่งเป็น 2 ชุด โดยแบ่งลกัษณะคลา้ยกนัต่างท่ี
ลกัษณะเฉพาะแต่ละดา้น คือ ชุดท่ี 1  :สถานท่ีตลาดน ้าอมัพวา สินคา้ภูมิปัญญา และชุดท่ี 2 :สถานท่ีพกัผอ่น
แบบโฮมสเตยบ์ริเวณตลาดน ้ าอมัพวา โดยแบ่งลกัษณะเดียวกนัดงัน้ี 

ส่วนท่ี1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  มีลกัษณะค าถามเลือกตอบ (Multiple 
Choice Question)  

ส่วนท่ี2 เป็นค าถามพฤติกรรมการมาท่องเท่ียวเป็นค าถามเลือกตอบ (Multiple Choice Question) 

ส่วนท่ี3 เป็นค าถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความความคิดเห็นดา้นต่างๆ มีลกัษณะการวดัประมาณ
ค่า (Rating Scale) แบบสอบถามจะเป็นขอ้ความท่ีผูต้อบแสดงความคิดเห็นโดยจ าแนกออกเป็น  5  ระดบั  
 ส่วนท่ี4 เป็นค าถามความคิดเห็นตอบโดยอิสระ ขอ้เสนอแนะการพฒันาธุรกิจท่องเท่ียวในแต่ละดา้น
ของเส้นทางตลาดน ้าอมัพวาเป็นค าถามเปิด (Open Question)  
 
 



  

 การวเิคราะห์ข้อมูล 
สถิติท่ีใชใ้นการพรรณนาขอ้มูล (Descriptive Statistics) ใช้ส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่ม

ตวัอยา่ง ขอ้มูลพฤติกรรมการมาท่องเท่ียวตลาดน ้า และความคิดเห็นดา้นความพึงพอใจแต่ละดา้น ใชค้่าสถิติ
ที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ(Percentage) ขอ้มูลความคิดเห็น ใช้สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 
สรุปผลการวจัิย 
พฤติกรรมการท่องเทีย่วตลาดน า้อมัพวาและการเลอืกซ้ือสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นในตลาดน า้อมัพวา

 
 นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มาท่องเท่ียวตลาดน ้ าตลาดอมัพวาปีละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 46.05 รองลงมา 
2-3 คร้ัง/ปี คิดเป็นร้อยละ 37 โดยซ้ือสินคา้ภูมิปัญญาทุกปีคิดเป็นร้อยละ 41.8  ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ในบริเวณ
ร้านคา้ในแหล่งท่องเท่ียวคิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาซ้ือสินคา้จากแหล่งจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึกคิดเป็นร้อยละ 
24  ซ้ือเพื่อเป็นของท่ีระลึกและของฝากคิดเป็นร้อยละ 40.64 ประเภทสินคา้ภูมิปัญญาท่ีซ้ือส่วนใหญ่คือ
ประเภทขนมคิดเป็นร้อยละ 30.86 รองลงมาซ้ือสินคา้ประเภทหตัถกรรมคิดเป็นร้อยละ 26.64 โดยมีค่าใชจ่้าย
ในการซ้ือสินคา้ภูมิปัญญาในตลาดน ้ าอมัพวา 501-1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.2 รองลงมาซ้ือสินคา้ภูมิ
ปัญญานอ้ยกวา่ 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.5 การตดัสินใจซ้ือสินคา้จากอธัยาศยัผูข้ายคิดเป็นร้อยละ 70.02  
พฤติกรรมการมาท่องเที่ยวกิจกรรมเส้นทางตลาดน า้อมัพวาและการพกัผ่อนในรูปแบบโฮมสเตย์ ตลาดน า้
อมัพวา จังหวดั 
 

สมุทรสงคราม   
ความคิดเห็นการมาท่องเทีย่วเส้นทางตลาดน า้อมัพวา  
พบวา่ กิจกรรมท่ีมาพกัโฮมสเตย ์ส่วนใหญ่ มาท่องเท่ียวตลาดน ้ ายามเยน็อมัพวา นัง่เรือชมห่ิงห้อย ตกับาตร
พระทางเรือ เท่ียวอุยาน ร.2 ท่องเท่ียวไหวพ้ระ 9 วดั และ ชมสาธิตพื้นบา้น เช่น การท าวา่วจุฬาน ้ าตาลสด 
ส่วนใหญ่ไดรั้บรู้ข่าวสารทาง เพื่อน/ครอบครัว/ญาติพี่นอ้ง คิดเป็นร้อยละ 63.5 รองลงมารับรู้ขอ้มูลจากส่ือ



  

อินเทอร์เน็ต และส่วนใหญ่มาท่องเท่ียวพกัโฮมสเตย ์  ส่วนใหญ่เลือกมาพกัผอ่น มากท่ีสุดรองลงมาเลือกมา
สัมผสัชีวิตแบบทอ้งถ่ิน ชุมชน เดินทางมาในช่วงวนัหยุดเสาร์-อาทิตย ์และ มีค่าใชจ่้ายการพกั คืนละ  501 – 
1,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมา 1,001 –  1,500   บาท  คิดเป็นร้อยละ 27.0 และนอ้ยกวา่ 500 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 18.0 ตามล าดบั  
 
ความพงึพอใจแต่ละด้านสรุปได้ดังนี ้ 
 -ด้านตลาดน า้อมัพวา 
พอใจกบัสินคา้ท่ีจ  าหน่ายและของท่ีระลึก และการให้บริการของพ่อคา้แม่คา้ในพื้นท่ีในระดบัมาก ความ
สวยงามของสถานท่ี บรรยากาศของตลาด ความสะอาด ความปลอดภยั  มีความพอใจในระดบัมาก และการ
บริการหอ้งน ้ามีความพอใจในระดบัปานกลาง  
 -ด้านสินค้าภูมิปัญญา  
พอใจกบัสินคา้ภูมิปัญญาประเภทขนม รองลงมา  สินคา้ภูมิปัญญาประเภทอาหาร และสินคา้ภูมิปัญญา
ประเภทหตัถกรรม ตามล าดบั และมีความพอใจในระดบัมาก     
 -ความคิดเห็นการเข้าพกัอาศัยแบบโฮมสเตย์ ดา้นท่ีพกั  ความกวา้งขวาง ของห้องพกั แหล่งท่ีพกัมีส่ิง
อ านวย ความสะดวกสบาย ความปลอดภยั การตกแต่งสวยงาม และความสะอาด มีความพอใจในระดบัมาก  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ดา้นสถานท่ี มีขอ้เสนอแนะดา้นสถานท่ีจ าหน่ายควรมีบริเวณท่ีกวา้งข้ึน  มีท่ีจอดรถเพียงพอ ไม่
ควรเอาสินคา้ภาคอ่ืนมาจ าหน่ายจนขาดความเป็นเอกลกัษณ์ในพื้นท่ีบริเวณตลาดน ้าอมัพวา และสินคา้ไม่
ควรมีราคาแพงเกินไป ควรมีการจดัแสดงสินคา้และบริการ และศิลปวฒันธรรมท่ีโดดเด่นในช่วงเทศกาล
ส าคญั และควรรักษาความสะอาดในบริเวณตลาดน ้าอมัพวา ตลอดจนรักษารูปแบบตลาดน ้าดั้งเดิมไว ้
 2. ดา้นสินคา้ภูมิปัญญา ควรมีผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายจ าหน่ายในพื้นท่ีมากข้ึน ควรมีการพฒันา
รูปแบบบรรจุภณัฑใ์หมี้ความทนัสมยั เป็นสินคา้ท่ีสามารถพกพาสะดวกมีหลากหลายขนาดตามความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีต่างวยั ราคาควรมีความเหมาะสมและควรพฒันาใหมี้ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ
ทอ้งถ่ิน ส่วนผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญาดา้นอาหารควรมีรสชาติอาหารดีและมีความดั้งเดิมในทอ้งถ่ิน 
 3.ดา้นโฮมสเตย ์พบว่า ควรมีท าเลติดกบัแม่น ้ า ใกลต้ลาดน ้ าอมัพวา และบรรยากาศเป็นธรรมชาติ 
สามารถจดักิจกรรมให้ผูม้าพกัเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนในบริเวณท่ีพกั ห้องพกัควรมีความสะอาด มีราคาเป็น
มาตรฐาน และสามารถรักษาความปลอดภยัและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว และควรจดับริการอาหารท่ีดี ทั้ง
ดา้นราคา ปริมาณ และคุณภาพให้มีความเหมาะสม นอกจากน้ีควรอบรมเจา้ของบา้นในการให้บริการและ
ควรมีความเป็นกนัเอง นอกจากน้ีควรอบรมเพิ่มเติมดา้นภาษาองักฤษอย่างง่ายในการส่ือสารเพื่อใช้ในการ
ให้บริการนกัท่องเท่ียวซ่ึงปัจจุบนัชาวต่างชาติให้ความสนใจในการมาท่องเท่ียว รวมถึงควรช่วยกนัอนุรักษ์
รูปแบบโฮมสเตยใ์หเ้ป็นแบบนกัท่องเท่ียวอยูก่บัเจา้ของบา้น  



  

 4.การบูรณาการ ทั้งสามด้านในการท่องเท่ียวเส้นทางตลาดน ้ าอมัพวา จึงควรมีการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวโดยใช้ส่ือและการประชาสัมพนัธ์ตลอดจนการสนับสนุนในการมาท่องเท่ียวตลาดน ้ าอมัพวา
ร่วมกนั และส่งเสริมการพฒันาให้แต่ละดา้นสามารถตอบสนองความพอใจในระดบัมาก ทั้งดา้นสถานท่ี
ตลาดน ้า สินคา้ภูมิปัญญา และการพกัอาศยัแบบโฮมสเตย ์ตลอดจนการให้ขอ้มูลเพื่อให้ทุกคนในชุมชนไดมี้
ส่วนร่วมท่ีดีในการร่วมกันสนับสนุนการท่องเท่ียวของธุรกิจชุมชน และยงัคงรูปแบบทรัพยากรและ
วฒันธรรมดั้งเดิมตลอดจนสินคา้ภูมิปัญญาของชุมชนให้คงอยู่เพื่อการเก้ือกูลในการอยู่ร่วมกนั และการ
ส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัในชุมชน ธุรกิจท่ีจะสร้างรายได ้เกิดเป็นชุมชนเขม้แข็งและมีความย ัง่ยืนท่ีดีร่วมกนั
ต่อไป 
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