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การวิจยั ครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางตลาดน้ า
อัม พวา จัง หวัดสมุ ท รสงคราม การบู รณาการท่ องเที่ ย วกับ ธุ รกิ จ ชุ ม ชนเพื่ อสร้ า งรายได้และการพัฒนา
เศรษฐกิ จชุ มชนในตลาดน้ าอัมพวา การวิจยั จึงได้สนใจศึ กษาสถานที่ ท่องเที่ยวตลาดน้ าอัมพวา สิ นค้าภูมิ
ปั ญญาที่จาหน่ ายในบริ เวณตลาดน้ า ที่พกั โฮมสเตย์ ของเส้นทางตลาดน้ าอัมพวา ทั้งนี้ ได้ศึกษาพฤติกรรม
การมาท่องเที่ยว ความคิดเห็นในแต่ละด้านของธุ รกิจท่องเที่ยวชุ มชน เพื่อเป็ นแนวทางข้อเสนอแนะของการ
พัฒนาธุ รกิจท่องเที่ยวชุ มชน การศึกษาครั้งนี้ ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 800 รายกับนักท่องเที่ยวเส้นทาง
ตลาดน้ าอัมพวา ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการสารวจ สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการสารวจพบแนวทางการพัฒนาธุ รกิจท่องเที่ยวชุมชนในเส้นทางดังนี้
ด้านสถานที่ในตลาดน้ าอัมพวา มีขอ้ เสนอแนะว่าควรมีที่จอดรถเพียงพอและพ่อค้าในพื้นที่ควรมี
ความเป็ นมิ ตร อย่างไรก็ตามสิ นค้าส่ วนใหญ่ควรมาจากชุ มชนหรื อเป็ นสิ นค้าภูมิปัญญาไทย และไม่แพง
เกินไป ซึ่ งพื้นที่ในบริ เวณตลาดน้ าอัมพวาควรมีการจัดกิจกรรมแสดงสิ นค้าและบริ การระหว่างช่วงเทศกาล
และควรรักษาความสะอาดในพื้นที่ตลาดน้ าอัมพวา อนุ รักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ บรรยากาศดั้งเดิ ม
ของตลาดน้ าและควรดูและรักษาการชมหิ้งห้อยในเวลากลางคืน
ด้านสิ นค้าภูมิปัญญา ควรมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา และพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
ให้มีความทันสมัยและหลายขนาดตามความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยสิ นค้าควรมีหลายระดับราคา และ
คุม้ ค่าเงิน นอกจากนี้ควรรักษาเอกลักษณ์ของสิ นค้าประเภทหัตถกรรม ของที่ระลึก โดยเฉพาะสิ นค้าประเภท
อาหารควรสะอาดและมีความเป็ นเอกลักษณ์ของรสชาติด้ งั เดิมในท้องถิ่น
โฮมสเตย์ควรติดกับริ มแม่น้ า ใกล้กบั ตลาดน้ าอัมพวา และมีบรรยากาศเป็ นธรรมชาติ เจ้าของบ้าน
ควรมีกิจกรรมเรี ยนรู ้วธิ ี ชีวติ ชุมชน สาหรับนักท่องเที่ยว และเป็ นกันเองกับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ควรรักษา
มาตรฐานห้องพัก และมาตรฐานราคา ความปลอดภัยและทรั พย์สินของนักท่องเที่ ยว และรั กษาคุ ณภาพ
อาหารที่ดีและเรี ยนรู้เพื่อการพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน และการให้บริ การ สิ่ งสาคัญควรรักษารู ปแบบโฮมสเตย์
ให้เป็ นแบบนักท่องเที่ยวอยูร่ ่ วมกับเจ้าของบ้าน
การบูรณาการ ทั้งสามด้านในการท่องเที่ยวเส้นทางตลาดน้ าอัมพวา จึงควรส่ งเสริ มโดยมีสื่อและการ
ประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่ วยงานราชการและหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องในการสนับสนุ นการท่องเที่ยวร่ วมกัน
และรักษาทรัพยากรดั้งเดิมและวัฒนธรรมเพื่อการเกื้อกูลสนับสนุ นซึ่ งกันและกัน ของธุ รกิจท่องเที่ยวชุ มชน
ให้ยงั่ ยืนต่อไป
คาสาคัญ: บูรณาการ,ธุ รกิจท่องเที่ยวชุมชน,เส้นทางตลาดน้ าอัมพวา

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
บทนา
อดี ตอัมพวามี ทรั พยากรที่ มีค วามอุ ดมสมบูรณ์ ใ นพื้นที่ ตลอดแนวสองฟากฝั่ ง แม่น้ าแม่ กลองจาก
บริ เวณปากอ่าวทะเลจนถึงคลองอัมพวา และมีตน้ ลาพูจานวนมาก ซึ่ งมีลกั ษณะเฉพาะ มีหิ่งห้อยอาศัยอยูท่ ี่ตน้
ลาพู ทาให้เกิดเสน่ห์และความสวยงามในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติบริ เวณคลองอัมพวา นอกจากคนใน
พื้นที่ยงั มีอาชี พการเกษตร ที่คนไทยส่ วนใหญ่นิยมทากันและยังมีอีกหลากหลายอาชี พในพื้นที่ชุมชน ซึ่ งมี
ความเป็ นเอกลักษณ์และถือเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน อัมพวา โดยเฉพาะการค้าขายบริ เวณคลอด
อัมพวาในปัจจุบนั อาคารบ้านเรื อนหลายหลัง ถูกปรับเปลี่ยนรู ปแบบการใช้งาน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจ โดยบางหลังมีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบอาคารจากเดิมที่เคยเป็ นบ้านพักอาศัย หรื อร้ านค้าให้กลาย
มาเป็ นบ้านพักโฮมสเตย์ เพื่อรองรั บนักท่องเที่ ยวในขณะที่ ร้านค้าเก่ า แก่ ท้ งั หลาย ยังคงเปิ ดให้บริ การอยู่
(เทศบาลตาบลอัมพวา, 2555)
ตลาดน้ ายามเย็นตามโครงการของเทศบาลตาบลอัมพวา จัดขึ้นในช่วงศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ บริ เวณ
ปากคลอดอัมพวา โดยชาวบ้านนาสิ นค้าพายเรื อมาจาหน่ายในช่วงยามเย็น มีท้ งั สิ นค้าการเกษตร เช่น ส้มโอ
กล้วย มะพร้าว พืชผักต่างๆ เป็ นต้น และมีสินค้าประเภทอาหารคาวหวานนานาชนิ ดมาจาหน่ายริ มสองฝั่ ง
คลองเกิ ดเป็ นธุ รกิ จชุ มชนในบริ เวณตลาดน้ าอัมพวาโดยรอบ โดยจะเห็ นได้จากพื้นที่ หนาแน่ นริ มตลอด
เส้ นทางตลาดน้ า อัม พวาจัดเป็ นถนนคนเดิ นมี ร้า นจ าหน่ า ยอาหารและขนม ตลอดจนนิ ท รรศการดนตรี
ร้านอาหารและร้านจาหน่ายของที่ระลึกต่างๆ มากมายที่เกิ ดตามมาในภายหลัง พื้นที่ตลาดน้ าอัมพวา ยังเกิ ด
ธุ รกิจที่หลากหลายในพื้นที่ โดยมีที่พกั สาหรับการมาทัวร์ เส้นทางคลอง อัมพวา และแม่น้ าแม่กลอง เพื่อ
ท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชุ มชน วัดวาอารามสองฝั่ งคลองที่เก่ าแก่ และชมหิ่ งห้อยในยามค่ าคืน ทาให้เกิ ดธุ รกิ จ
ชุมชนในรู ปแบบการให้บริ การท่องเที่ยวพักผ่อนแบบโฮมสเตย์ อัมพวาเริ่ มเป็ นที่รู้จกั ของคนมากขึ้น ทาให้
ตลาดน้ าอัมพวาเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้ชุมชนมีความเป็ นเอกลักษณ์
และด้วยลักษณะเด่นเฉพาะของพื้นที่สามารถสร้างความหลากหลายในการให้บริ การในรู ปแบบต่างๆ ของ
การท่องเที่ยวชุมชน ตลาดน้ าอัมพวาเป็ นที่รู้จกั มากยิ่งขึ้นในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทา
ให้ นักท่องเที่ยวหลัง่ ไหลไปเที่ ยวปี ละประมาณ 4 แสนคน มี เงิ นสะพัดกว่า 250 ล้านบาท สู่ ประชาชนใน
ท้องถิ่ น (อริ สรา, 2552) นอกจากนี้ ปัจจุบนั รัฐบาล มีนโยบายให้ความสาคัญและส่ งเสริ มการท่องเที่ยว (รา
ไพพรรณ, 2547) โดยให้หลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนว่า การจัดการท่องเที่ยวเชิ งพื้นที่อย่างยัง่ ยืนเป็ น
การจัดการท่ องเที่ ย วรู ป แบบใหม่ ที่ ค านึ ง ถึ ง ความคุ ้ม ค่ า ในเชิ ง เศรษฐกิ จและสั ง คม ตลอดจนการรั ก ษา

สภาพแวดล้อมของท้องถิ่ น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งจะส่ งผลให้
นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนท้องถิ่นที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวอย่างสม่ าเสมอและเป็ นการสร้างผลกาไรรายได้
ให้แก่คนในท้องถิ่น
การบู รณาการธุ รกิ จท่ องเที่ ย วชุ ม ชนเป็ นการสร้ างการท่ องเที่ ย วในมิ ติที่ ค วบคู่ ก ันไปทั้ง มิ ติด้า น
สิ่ งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านวัฒนธรรม ตลอดจนมิติจิตใจและการบูรณาการ แนวความคิด
ของ
ผูม้ ี ส่ วนเกี่ ย วข้องกับ การท่ องเที่ ย วตลาดน้ า อัม พวาทั้ง 4 กลุ่ ม ได้แก่ ภาครั ฐ ภาคประชาชน
ภาคเอกชนและนักท่องเที่ยว แล้วนาผลลัพธ์ที่ได้ประมวลผลร่ วมกันเพื่อนาไปสู่ การวางแผนเพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ผูว้ ิ จ ัย จึ ง ได้ท าการวิ จ ัย เรื่ อ งการบู ร ณาการธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อความหลากหลายในการมาท่องเที่ยวกับธุ รกิจชุ มชนในพื้นที่ตลาดน้ าอัมพวาในการสร้าง
รายได้ที่ดีต่อไปในพื้นที่และเป็ นกรณี ตวั อย่างต่อการพัฒนารู ปแบบตลาดน้ าที่จะเกิดขึ้นใหม่อีกหลายแห่ งซึ่ ง
เป็ นที่นิยมมากขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการมาท่องเที่ยวชุมชนเส้นทางตลาดน้ าอัมพวา
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นแต่ละด้านของนักท่องเที่ยวต่อธุ รกิจท่องเที่ยวชุมชนในเส้นทางตลาดน้ า
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ สถานที่ตลาดน้ าอัมพวา สิ นค้าภูมิปัญญา และการพักผ่อนแบบโฮมส
เตย์ตลาดน้ าอัมพวา
3. เพื่ อ เสนอแนะการพัฒ นาธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนแต่ ล ะด้า น เส้ น ทางตลาดน้ า อัม พวา จัง หวัด
สมุทรสงคราม
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. เป็ นข้อมู ล ที่ ดีต่อการพัฒนาทรั พ ยากรท้องถิ่ นที่ หลากหลายด้านต่ า งๆ ใน การจัดการธุ รกิ จ
ท่องเที่ยวชุมชน ในพื้นที่ ตลาดน้ าอัมพวาที่มีและเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่
2. เป็ นข้อเสนอแนะที่ดีต่อการพัฒนาและการสร้างรายได้ที่ดีต่อไปของชุ มชนตามความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวต่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมเส้นทางตลาดน้ าอัมพวา
3. เป็ นกรณี ศึกษาต่อการวิจยั ต้นแบบธุ รกิ จท่องเที่ ย วชุ มชนที่ มีความหลากหลายในพื้นที่ และมี
ลักษณะเฉพาะในกรณี การศึกษาตลาดน้ าที่มีลกั ษณะคล้ายกันและมีเอกลักษณ์เฉพาะ โดยจะเป็ นแนวทางการ
พัฒนาตลาดน้ าในพื้นที่อื่นที่ดีต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยวหรื อผูม้ ีจุดประสงค์ในการมาท่องเที่ยวในบริ เวณ
พื้นที่เส้นทางตลาดน้ าอัมพวา โดยรวบรวมบริ เวณตลาดน้ าอัพมวา และบริ เวณเส้นทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
บริ เวณที่พกั โฮมสเตย์ในบริ เวรที่พกั ตลาดน้ าอัมพวา
โดยผูว้ จิ ยั คานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบใช้สูตรไม่ทราบจานวนประชากร ทั้งสอง แห่ง
โดยกาหนดสัดส่ วนของประชากรเท่ากับ 0.50 ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% และยอมให้คลาดเคลื่อนได้
ที่ 5% และได้จานวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 384 ราย โดยผูว้ จิ ยั กาหนดสารวจแห่งละเป็ นจานวน 400 ราย
รวมจานวน 800 ราย
การสุ่ มตัวอย่ างและการรวบรวมภาคสนาม ผู้วจิ ัยได้ ดาเนินการดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ได้ใช้การสุ่ มตามความสะดวกในพื้นที่อย่างครอบคลุ มบริ เวณตลาดน้ า เพื่อรวบรวมกลุ่ ม
ตัวอย่างคือนักท่องเที่ยวในบริ เวณพื้นที่ตลาดน้ าอัมพวา อย่างทัว่ ถึง จานวน 400 ชุด
2. รวบรวมตามแหล่งท่องเที่ยวตลอดเส้นทางโดยรอบบริ เวณตลาดน้ าอัมพวา สุ่ มตามความสะดวก
โดยกาหนดจุดที่พกั โฮมสเตย์ แหล่งขึ้นเรื อชมทัศนียภาพเส้นทางตลาดน้ าอัมพวา จานวน 400 ชุด
เครื่องมือ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบผสมที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นมาจากการศึกษาประกอบกับ
แนวความคิดต่างๆ และสภาพจริ งในบริ เวณตลาดน้ าอัมพวา และเส้นทางในการมาท่องเที่ยวตลอดจน
ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่ วน แบ่งเป็ น 2 ชุด โดยแบ่งลักษณะคล้ายกันต่างที่
ลักษณะเฉพาะแต่ละด้าน คือ ชุดที่ 1 :สถานที่ตลาดน้ าอัมพวา สิ นค้าภูมิปัญญา และชุดที่ 2 :สถานที่พกั ผ่อน
แบบโฮมสเตย์บริ เวณตลาดน้ าอัมพวา โดยแบ่งลักษณะเดียวกันดังนี้
ส่ วนที่1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง มีลกั ษณะคาถามเลือกตอบ (Multiple
Choice Question)
ส่ วนที่2 เป็ นคาถามพฤติกรรมการมาท่องเที่ยวเป็ นคาถามเลือกตอบ (Multiple Choice Question)
ส่ วนที่3 เป็ นคาถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความความคิดเห็นด้านต่างๆ มีลกั ษณะการวัดประมาณ
ค่า (Rating Scale) แบบสอบถามจะเป็ นข้อความที่ผตู้ อบแสดงความคิดเห็นโดยจาแนกออกเป็ น 5 ระดับ
ส่ วนที่4 เป็ นคาถามความคิดเห็นตอบโดยอิสระ ข้อเสนอแนะการพัฒนาธุ รกิจท่องเที่ยวในแต่ละด้าน
ของเส้นทางตลาดน้ าอัมพวาเป็ นคาถามเปิ ด (Open Question)

การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการพรรณนาข้อมูล (Descriptive Statistics) ใช้สาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง ข้อมูลพฤติกรรมการมาท่องเที่ยวตลาดน้ า และความคิดเห็นด้านความพึงพอใจแต่ละด้าน ใช้ค่า สถิ ติ
ที่ ใ ช้ ได้แ ก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ(Percentage) ข้อมูลความคิดเห็น ใช้สถิ ติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย
(Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สรุ ปผลการวิจัย
พฤติกรรมการท่ องเทีย่ วตลาดนา้ อัมพวาและการเลือกซื้อสิ นค้ าภูมิปัญญาท้ องถิ่นในตลาดนา้ อัมพวา

นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่มาท่องเที่ยวตลาดน้ าตลาดอัมพวาปี ละ 1 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 46.05 รองลงมา
2-3 ครั้ง/ปี คิดเป็ นร้อยละ 37 โดยซื้ อสิ นค้าภูมิปัญญาทุกปี คิดเป็ นร้อยละ 41.8 ส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าในบริ เวณ
ร้านค้าในแหล่งท่องเที่ยวคิดเป็ นร้อยละ 48 รองลงมาซื้ อสิ นค้าจากแหล่งจาหน่ายสิ นค้าที่ระลึกคิดเป็ นร้อยละ
24 ซื้ อเพื่อเป็ นของที่ ระลึ กและของฝากคิ ดเป็ นร้ อยละ 40.64 ประเภทสิ นค้าภูมิปัญญาที่ ซ้ื อส่ วนใหญ่คือ
ประเภทขนมคิดเป็ นร้อยละ 30.86 รองลงมาซื้ อสิ นค้าประเภทหัตถกรรมคิดเป็ นร้อยละ 26.64 โดยมีค่าใช้จ่าย
ในการซื้ อสิ นค้าภูมิปัญญาในตลาดน้ าอัมพวา 501-1,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 47.2 รองลงมาซื้ อสิ นค้าภูมิ
ปั ญญาน้อยกว่า 500 บาท คิดเป็ นร้อยละ 26.5 การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจากอัธยาศัยผูข้ ายคิดเป็ นร้อยละ 70.02
พฤติกรรมการมาท่ องเที่ยวกิจกรรมเส้ นทางตลาดนา้ อัมพวาและการพักผ่ อนในรู ปแบบโฮมสเตย์ ตลาดนา้
อัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม
ความคิดเห็นการมาท่องเทีย่ วเส้ นทางตลาดนา้ อัมพวา
พบว่า กิจกรรมที่มาพักโฮมสเตย์ ส่ วนใหญ่ มาท่องเที่ยวตลาดน้ ายามเย็นอัมพวา นัง่ เรื อชมหิ่ งห้อย ตักบาตร
พระทางเรื อ เที่ยวอุยาน ร.2 ท่องเที่ยวไหว้พระ 9 วัด และ ชมสาธิ ตพื้นบ้าน เช่ น การทาว่าวจุฬาน้ าตาลสด
ส่ วนใหญ่ได้รับรู ้ ข่าวสารทาง เพื่อน/ครอบครัว/ญาติพี่นอ้ ง คิดเป็ นร้ อยละ 63.5 รองลงมารับรู ้ขอ้ มูลจากสื่ อ

อินเทอร์ เน็ต และส่ วนใหญ่มาท่องเที่ยวพักโฮมสเตย์ ส่ วนใหญ่เลือกมาพักผ่อน มากที่สุดรองลงมาเลือกมา
สัมผัสชี วิตแบบท้องถิ่น ชุ มชน เดินทางมาในช่วงวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ และ มีค่าใช้จ่ายการพัก คืนละ 501 –
1,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 40.5 รองลงมา 1,001 – 1,500 บาท คิดเป็ นร้อยละ 27.0 และน้อยกว่า 500 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 18.0 ตามลาดับ
ความพึงพอใจแต่ ละด้ านสรุ ปได้ ดังนี้
-ด้ านตลาดนา้ อัมพวา
พอใจกับสิ นค้าที่จาหน่ ายและของที่ระลึ ก และการให้บริ การของพ่อค้าแม่คา้ ในพื้นที่ในระดับมาก ความ
สวยงามของสถานที่ บรรยากาศของตลาด ความสะอาด ความปลอดภัย มีความพอใจในระดับมาก และการ
บริ การห้องน้ ามีความพอใจในระดับปานกลาง
-ด้ านสิ นค้ าภูมิปัญญา
พอใจกับสิ นค้าภูมิปัญญาประเภทขนม รองลงมา สิ นค้าภูมิปัญญาประเภทอาหาร และสิ นค้าภูมิปัญญา
ประเภทหัตถกรรม ตามลาดับ และมีความพอใจในระดับมาก
-ความคิดเห็นการเข้ าพักอาศัยแบบโฮมสเตย์ ด้านที่พกั ความกว้างขวาง ของห้องพัก แหล่งที่พกั มีสิ่ง
อานวย ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย การตกแต่งสวยงาม และความสะอาด มีความพอใจในระดับมาก
ข้ อเสนอแนะ
1.ด้านสถานที่ มีขอ้ เสนอแนะด้านสถานที่จาหน่ายควรมีบริ เวณที่กว้างขึ้น มีที่จอดรถเพียงพอ ไม่
ควรเอาสิ นค้าภาคอื่นมาจาหน่ายจนขาดความเป็ นเอกลักษณ์ในพื้นที่บริ เวณตลาดน้ าอัมพวา และสิ นค้าไม่
ควรมีราคาแพงเกินไป ควรมีการจัดแสดงสิ นค้าและบริ การ และศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นในช่วงเทศกาล
สาคัญ และควรรักษาความสะอาดในบริ เวณตลาดน้ าอัมพวา ตลอดจนรักษารู ปแบบตลาดน้ าดั้งเดิมไว้
2. ด้านสิ นค้าภูมิปัญญา ควรมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจาหน่ายในพื้นที่มากขึ้น ควรมีการพัฒนา
รู ปแบบบรรจุภณั ฑ์ให้มีความทันสมัย เป็ นสิ นค้าที่สามารถพกพาสะดวกมีหลากหลายขนาดตามความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต่างวัย ราคาควรมีความเหมาะสมและควรพัฒนาให้มีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
ท้องถิ่น ส่ วนผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาด้านอาหารควรมีรสชาติอาหารดีและมีความดั้งเดิมในท้องถิ่น
3.ด้านโฮมสเตย์ พบว่า ควรมีทาเลติดกับแม่น้ า ใกล้ตลาดน้ าอัมพวา และบรรยากาศเป็ นธรรมชาติ
สามารถจัดกิ จกรรมให้ผูม้ าพักเรี ยนรู ้ วิถีชีวิตชุ มชนในบริ เวณที่พกั ห้องพักควรมีความสะอาด มีราคาเป็ น
มาตรฐาน และสามารถรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และควรจัดบริ การอาหารที่ดี ทั้ง
ด้านราคา ปริ มาณ และคุ ณภาพให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ ควรอบรมเจ้าของบ้านในการให้บริ การและ
ควรมีความเป็ นกันเอง นอกจากนี้ ควรอบรมเพิ่มเติมด้านภาษาอังกฤษอย่างง่ายในการสื่ อสารเพื่อใช้ในการ
ให้บริ การนักท่องเที่ยวซึ่ งปั จจุบนั ชาวต่างชาติให้ความสนใจในการมาท่องเที่ยว รวมถึงควรช่ วยกันอนุ รักษ์
รู ปแบบโฮมสเตย์ให้เป็ นแบบนักท่องเที่ยวอยูก่ บั เจ้าของบ้าน

4.การบู รณาการ ทั้งสามด้า นในการท่องเที่ ย วเส้ นทางตลาดน้ าอัมพวา จึ งควรมี ก ารส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ ยวโดยใช้สื่ อและการประชาสั ม พันธ์ ตลอดจนการสนับสนุ นในการมาท่องเที่ ยวตลาดน้ า อัมพวา
ร่ วมกัน และส่ งเสริ มการพัฒนาให้แต่ละด้านสามารถตอบสนองความพอใจในระดับมาก ทั้งด้านสถานที่
ตลาดน้ า สิ นค้าภูมิปัญญา และการพักอาศัยแบบโฮมสเตย์ ตลอดจนการให้ขอ้ มูลเพื่อให้ทุกคนในชุ มชนได้มี
ส่ ว นร่ ว มที่ ดีใ นการร่ วมกัน สนับ สนุ น การท่ อ งเที่ ย วของธุ ร กิ จ ชุ ม ชน และยัง คงรู ป แบบทรั พ ยากรและ
วัฒนธรรมดั้งเดิ ม ตลอดจนสิ นค้าภูมิ ปัญญาของชุ มชนให้คงอยู่เพื่อการเกื้ อกูลในการอยู่ร่วมกัน และการ
ส่ งเสริ มซึ่ งกันและกันในชุ มชน ธุ รกิ จที่จะสร้ างรายได้ เกิ ดเป็ นชุ มชนเข้มแข็งและมีความยัง่ ยืนที่ดีร่วมกัน
ต่อไป
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