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******** 

บทคัดย่อ* 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพและศักยภาพของตลาดน้้าใน

ประเทศไทย 2) เพื่อศึกษานโยบายปัจจัยและองค์ประกอบรูปแบบการบริหารจัดการการ
ท่องเท่ียวตลาดน้้า 3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการบริหารการจัดการการท่องเท่ียวตลาด
น้้าท่ีมีต่อการพัฒนาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ เก็บข้อมูลกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักแห่งละ 10-15 คน สุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัย
ประกอบด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus 

Group Interview) แบบสังเกต แบบประเมิน และท้าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและ
น้ามาเช่ือมโยงแนวคิด ทฤษฎี เพื่อให้ได้รูปแบบการบริหารจัดการท่องเท่ียวตลาดน้้าท่ีมีต่อ
การพัฒนาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในประเทศไทย 

ผลการวิจัยพบว่า  
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1. ตลาดน้้าในประเทศไทย มีสภาพเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเคยรุ่งเรืองในอดีต มี
ประวัติศาสตร์อันยาวนาน ศักยภาพของตลาดน้้า 4 ด้านคือ ด้านความสามารถในการรองรับ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านกายภาพ ด้านนิเวศวิทยา และด้านความรู้สึก 

2. นโยบาย ปัจจัยและองค์ประกอบรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเท่ียวตลาด
น้้าในประเทศไทย ดังนี้   

นโยบายด้านการท่องเท่ียว ได้แก่ 1) การเร่งฟื้นฟูระดับความสัมพันธ์และร่วมมือ
กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้ไทยเป็นประตูทางผ่านหลักของการท่องเท่ียวในภูมิภาค  2) การ
บริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกโดยสร้างกิจกรรมท่องเท่ียวท้ัง
ระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ  3) การเร่งพัฒนา บูรณะ ฟื้นฟูมรดกและ
สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมท้ังในเขตเมืองและนอกเมืองเพื่อให้ เกิดการท่องเท่ี ยวใหม่                                    
4) เพิ่มความหลากหลายของการท่องเท่ียวรูปแบบต่างๆ 5) เพิ่มมาตรการอ้านวยความ
สะดวก สร้างความปลอดภัยและป้องกันการเอาเปรียบนักท่องเท่ียว  

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียว 2 ประการ คือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ ทรัพยากร
การท่องเท่ียว และ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ การเมืองของโลก ความนิยมใน
การท่องเท่ียว การขยายเส้นทางคมนาคมและการแลกเปล่ียนนโยบายทางการเมือง  

องค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ (3As)  คือ 1) ส่ิงดึงดูดใจ 
(Attraction) ท่ีเกิดจากสถานท่ี (Site) และเหตุการณ์ (Event) 2) ส่ิงอ้านวยความสะดวก 
(Amenities) ท่ีท้าให้นักท่องเท่ียวเดินทางเข้าไปถึงสถานท่ีได้อย่างรวดเร็ว 3) การเข้าถึง
แหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) โดยมีระบบการขนส่ง (Transportation)  

รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเ ท่ียวตลาดน้้า ในประเทศไทย ไ ด้แก่                             
1) รูปแบบการท่องเท่ียวความเป็นธรรมชาติ 2) รูปแบบการท่องเท่ียวตามเทศกาล  
3) รูปแบบการท่องเท่ียวเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ 4) รูปแบบการท่องเท่ียวแบบอนุรักษ์
ธรรมชาติในเชิงลึก 

3. วิเคราะห์รูปแบบการบริหารการจัดการการท่องเท่ียวตลาดน้้าท่ีมีต่อการพัฒนา
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในประเทศไทย 3 รูปแบบ คือ  1) การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์                    
2) การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเพณี  3) การท่องเท่ียวเชิงพุทธ การมีส่วนรวมของภาครัฐ
ในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เจ้าของตลาดน้้า ประชาชน นักท่องเ ท่ียว นโยบาย
การสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวและการประชาสัมพันธ์การวางนโยบายความสามารถในการ
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รองรับด้านต่างๆ  ปลูกจิตส้านึกการเป็นเจ้าบ้านท่ีดีและการแสดงเอกลักษณ์ของชุมชนให้กับ
บุคคลในพื้นท่ี ผู้บริหารตลาดน้้าควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เกิด
รายได้ให้มากท่ีสุด การวิเคราะห์และจัดท้าแผนพัฒนาศักยภาพในแต่ละพื้นท่ีความสามารถ
ในการรับรองรับการท่องเท่ียว 

 

ค้าส้าคัญ: การบริหารจัดการ; การท่องเท่ียวตลาดน้้า; การพัฒนาวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
 

Abstracts 
 

The objectives of this research were as follows: 1) to study the 

condition and potential of the floating market in Thailand, 2) to study the 

policies, factors, and components of the floating market tourism management 

model, and 3) to study and analyze the floating market tourism management 

model in developing life and culture in Thailand. It is a qualitative research 

through in-depth interviews, surveys, content studies on the history and culture 

of floating markets tourism in the central region with personnel, communities, 

and stakeholders, and organizations related to floating markets tourism 

management.The data was analyzed by content analysis.  

The results of the research revealed that  

1. Floating markets in Thailand had flourished in the past and carried 

a long history. The potential of the floating market is divided into 4 areas, 

namely: economy, physical, ecology, and the feeling.  

2. Policy, factors, and components of floating market tourism 

management model :  

Policy of floating market tourism management are  1) Rehabilitation 

of relations with neighboring countries for Thailand to be most important. 2) 

Implement proactive marketing strategies by creating tourism activities at both 

the domestic and international levels.3) Accelerating the development, 

restoration of heritage and cultural assets 4) Increase the variety of tourism. 5) 

Increase convenience measures Create security and prevent exploitation of 

tourists. 

Factors of floating market tourism management are 1) Internal factors 

include tourism resources. 2) External factors : The political economy of the 

world Popular in tourism Expanding transportation routes and exchanging 

political policies. 

components of floating market tourism management( 3As)  are 1) 

Attraction 2) Amenities 3) Accessibility. 

Model of floating market tourism management are 1) tourism and 

activities patterns in the form of natural floating market tourism, 2) tourism 

and activities patterns of floating market tourism in the form of  seasonal 

tourism, 3) tourism and activities patterns of floating market tourism in the 
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form of developing as a learning center (Natural conservation), and 4) tourism 

and activities patterns in the form of In-depth natural conservation.  

3. Analyzing the floating tourism market management model in the 

development of life and culture in Thailand in 3 forms namely : 1) Historical 

Tourism 2) Cultural Tourism and 3) Buddhist Tourism. Government 

participation in management of stakeholders, owners of floating markets, 

people, tourists, creating tourism network and public relations policy, policy 

formulation, build awareness of being a good host and showing the 

community identity to people in the area. Floating market administrators 

should promote and support local products in the community to boost up the 

income of the locals, analysis and make a development plan in each area with 

ability in undertaking tourism. 
 

Keywords:  Floating Market Tourism; Tourist Management; Livelihoods and 

Culture. 
 

บทน้า  
วิถีชีวิตของคนไทยกับ “ตลาด” เป็นส่ิงท่ีแยกกันไม่ได้ การไปตลาดมิใช่เพียงเพื่อ

ซื้อหาของกินของใช้เท่านั้น แต่ยังแสดงถึงการสืบทอดสายสัมพันธ์ท่ีอบอุ่นเอื้อเฟื้อความมี
น้้าใจกันอย่างยาวนาน เช่น ข้อความจารึกในสมัยสุโขทัย ”เบื้องต้นของสุโขทัยมีตลาดปสาน 
มีพระอจนะ มีปราสาท มีป่าหมากพร้าว มีป่าหมากกลาง มีไร่นา มีถิ่นฐาน มีบ้านใหญ่บ้าน
เล็ก ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ยังมีการเรียกตลาดว่า”ป่า” เช่น ป่าตะกั่วขายลูกแหและส่ิง
ท่ีท้ามาจากตะกั่ว ป่าผ้าไหม ขายผ้าไหม ป่าสังคมโลกขายชามสังคโลก ป่าฟูกจะขายท่ีนอน
หมอนมุ้ง ป่ามะพร้าวขายมะพร้าว เป็นต้น นักเศรษฐศาสตร์กลุ่มหนึ่ง ได้พิจารณาศึกษา
เกี่ยวกับวิวัฒนาการทางการค้าไทยและแบ่งยุคทางการค้าในสังคมไทยออกเป็น 3 ยุค คือ ยุค
ท่ี 1 ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ท่ีการค้าระหว่างประเทศถูกผูกขาดโดยพระคลังสินค้า และได้
ส้ินสุดลงเมื่อประเทศไทยได้เปล่ียนปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ยุคท่ี 2 คือ ยุคหลังการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง (พ.ศ.2475-2500) ท่ีการผลิตและการค้าในประเทศไทยได้
ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามล้าดับพ่อค้าคนจีนเริ่มรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น ได้มีการจัดต้ังสมาคม
พ่อค้าจีน รวมท้ังผูกขาดกิจกรรมการค้าในแต่ละแขนง และยุคท่ี 3 คือ พ.ศ. 2501 – ปัจจุบัน 
ซึ่งเงินทุนเข้ามามีความส้าคัญและเป็นตัวช้ีขาดทางเศรษฐกิจ รัฐบาลด้าเนินนโยบายส่งเสริม
การลงทุน เงินทุนต่างประเทศไหลเข้าสู่ประเทศไทยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
ทางอุตสาหกรรม  (พอเจตน์ เรืองกลัด,2552 : 10) ตลาดน้้าเป็นการท่องเท่ียวรูปแบบหนึ่งใน
ประเทศไทยซึ่งนักท่องเท่ียวให้ความสนใจ  
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หลัง พ.ศ.2500 เงินทุนต่างประเทศไหลเข้าสู่ประเทศไทยอย่างหนาแน่น รัฐบาล
ด้าเนินนโยบายส่งเสริมการลงทุน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางอุตสาหกรรม โดยการลงทุนจาก
เอกชนต่างชาติมากขึ้นทุกทีตลาดหลายๆ แห่ง มีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพของยุคสมัยใน
สังคมนั้นๆ แต่ยังมีตลาดอยู่ไม่น้อยท่ียังคงมีวิถีชีวิตและความงดงามของวันวานให้คงอยู่ อาทิ
เช่น สามตลาดเมืองบางกอก ได้แก่ ตลาดนางเล้ิง ตลาดเยาวราช ตลาดวังหลัง(ศิริราช) 
กรุงเทพฯ หรือบางกอก เมืองหลวงของประเทศไทย เริ่มก่อตั้งภายหลังจากท่ีพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ เมื่อวันเสาร์ท่ี 
6 เมษายน เดือน 5 แรม 9 ค้่าปีขาล พ.ศ.2325 อาณาเขตของกรุงเทพฯ ในช้ันแรกถือเอา
แนวคูเมืองเดิมของกรุงธนบุรี คือ แนวคลองหลอดต้ังแต่ปากคลองตลาด จนออกสู่แม่น้้า
เจ้าพระยาเป็นเกาะรัตนโกสินทร์ส่วนบริเวณท่ีสร้างพระราชวังนั้น เดิมเป็นท่ีอยู่อาศัยของ
พระยาโชฎึกราชเศรษฐีและชาวจีน ซึ่งได้โปรดเกล้าให้ย้ายไปอยู่ ท่ีส้าเพ็งตลาดเก่าใน
กรุงเทพฯ มักมีความเป็นมาเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ของเมืองหลวง ไม่ว่าจะเป็นตลาด
นางเล้ิง ตลาดเยาวราช หรือตลาดวังหลัง ท่ีมีเส้นทางการท่องเท่ียวเช่ือมโยงกัน จะไปชม
ตลาดเช้าท่ีเยาวราช กินข้าวเท่ียงท่ีนางเล้ิง แล้วละเลียดบรรยากาศยามเย็นท่ีวังหลัง หรือจะ
ต่ืนเช้าไปวังหลัง เท่ียงท่ีนางเล้ิง แล้วชมแสงสียามค้่าท่ีเยาวราช เราก็เท่ียวได้ไม่รู้เบื่อท้ังนี้ 
เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์ท้ังทางธรรมชาติ และทาง
วัฒนธรรม แต่สภาพสังคมในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมท้า
ให้เกิดภาวะตึงเครียดจึงต้องแสวงหาทางออก เพื่อสร้างความสุขทางกายและทางใจ
หลากหลายรูปแบบ ดังนั้นการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม จึงเป็นการท่องเท่ียวรูปแบบหนึ่งท่ี
ได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและต่างประเทศ มีการเดินทางมาท่องเท่ียวใน
หมู่บ้านชนบทหรือชุมชนท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่น ท้ังนี้เพื่อความเพลิดเพลิน ความสนุกสนาน
อีกท้ังได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นบนพื้นฐานการท่องเท่ียวอย่างมี
ความรับผิดชอบ มีจิตส้านึกต่อการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น ดังนั้นแหล่งท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมจึงมีรูปแบบท่ีแตกต่างกันไป แหล่งท่องเท่ียวนั้นจัดออกเป็นหลายประเภท ซึ่ง
ปัจจุบันการท่องเท่ียวชุมชนจัดเป็นการท่องเท่ียวท่ีก้าลังเป็นท่ีสนใจอย่างยิ่ งในปัจจุบัน การ
ท่องเท่ียวตลาดน้้าจัดเป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชนประเภทหนึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง
ชุมชนและนักท่องเท่ียวสามารถเลือกการท่องเท่ียวเพื่อผ่อนคลาย ความเครียด ได้ตามความ
ต้องการ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบหนึ่งในนั้นคือรูปแบบการท่องเท่ียวแบบตลาดน้้า  
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ตลาดน้้า คือ ตลาดท่ีพ่อค้าแม่ค้าพายเรือบรรทุกสินค้ามาขายในย่านท่ีมีการ
เดินเรือพลุกพล่าน เช่นบริเวณปากคลอง หรือบริเวณชุมชนท่ีอาศัยอยู่ริมน้้า ตลาดน้้าในอดีต
คงมีมากมายหลายแห่งโดยเฉพาะในบริเวณภาคกลางเนื่องจากภูมิประเทศอุดมด้วยแม่น้้าล้า
คลองหลายสาย ท้ังท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติและท่ีขุดขึ้น เพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งและ 
ขยายพื้นท่ีเพาะปลูกย่านชุมชนจึงมักอาศัยอยู่ริมน้้าเป็นส่วนใหญ่ตลาดน้้าก็น่าจะอยู่คู่กับ
ชุมชน เหล่านั้นด้วย ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีการขุดคลองในทุกรัชกาลด้วยวัตถุประสงค์
เพื่อการคมนาคมและการป้องกันบ้านเมือง หรือเพื่อการยุทธศาสตร์ ต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี 4 
และรัชกาลท่ี 5 ก็มีการขุดคลองเพิ่มขึ้นอีกหลายสายเพื่อใช้การคมนาคมขนส่งสินค้าเป็นไป
โดยสะดวกรวดเร็วท่ัวถึงรวมท้ังเพื่อเปิดพื้นท่ีการเพาะปลูกในบริเวณท่ีคลองขุดไปถึงด้วย 
ขณะเดียวกันเมืองหรือชุมชนก็ขยายตัวตามไปด้วย จึงท้าให้เกิดตลาดน้้าส้าคัญหลายแห่ง 
เช่นปากคลองตลาด ท่ีกล่าวไว้เบื้องต้น ซึ่งอยู่ระหว่างป้อมจักรเพชรและป้อมผีเส้ือ แม้ว่าใน
ระยะแรกเป็นเพียงตลาดเล็กๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไป บ้านเมืองมีความเจริญขึ้นตลาดท่ีเคยเป็น
ตลาดน้้ามาก่อนก็กลายเป็นตลาดบก และเป็นตลาดขายส่งผลผลิตทางการเกษตรท่ีส้าคัญ
มาก จนถึงปัจจุบันตลาดน้้าในช่วงรัตนโกสินทร์ นอกจากปากคลองตลาดแล้ว ก็ยังมีตลาดน้้า
บางกอกน้อย ตลาดน้้าคลองบางหลวง ตลาดน้้าวัดทอง ตลาดน้้าวัดไทร ตลาดน้้าวัดคลอง
ดาวคะนอง ตลาดน้้าคลองมหานาค ตลาดน้้าคลองคูพระนครเดิม ตลาดน้้าบางน้้าผ้ึง ตลาด
น้้าคลองด้าเนินสะดวก  ตลาดน้้าคลองโพหัก ตลาดน้้าอัมพวา ตลาดท่าศาลา ตลาดน้้าบ้าน
กระแชง รวมท้ังมีตลาดน้้าอื่นๆ ตามคลองซอยท่ัวไป ในปัจจุบัน ตลาดน้้าลดความคึกคัก
จอแจลงไปเนื่องจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมและการคมนาคมทางบกท่ีสะดวก
และรวดเร็วกว่าการคมนาคมทางน้้าจึงท้าให้เกิดการถมคลอง ท้าประตูเปิดปิดน้้า อันมีผลท้า
ให้วิถีชีวิตการท้ามาหากินของคนไทยในชุมชนเปล่ียนแปลงไปด้วยอย่างไรก็ตาม การค้าขาย
ในรูปแบบของตลาดน้้ายังคงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับท้องถิ่นตามนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐบาลเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ราษฎรท่ีมีบ้านเรือนและเรือกสวนไร่
นาตามริมแม่น้้าล้าคลองได้น้าผลิตผลทางการเกษตร ตลอดจนงานหัตถกรรมพื้นบ้านออกมา
จ้าหน่าย เป็นการช่วยเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ราษฎรอีกทางหนึ่ง ตลาดน้้าในปัจจุบันท่ียังคงมีอยู่ 
และเป็นท่ีรู้จัก หากพูดถึง“ตลาดน้้า” แล้ว นอกจากจะเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ
เมืองไทย ตลาดน้้าหลายแห่งยังเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะกับน้าท่องเท่ียว
ต่างชาติท่ีช่ืนชอบในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพราะการท่องเท่ียวตลาดน้้า
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นักท่องเท่ียวต่างชาติจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมด้ังเดิมของชุมชนชาวสวน จาก
การค้าขายผลผลิตทางเกษตรทางน้้าของชาวบ้านท่ีหาดูได้ยากในปัจจุบัน  

อนึ่ง ตลาดน้้าเป็นปัจจัยส้าคัญส่วนหนึ่งของการกระบวนการจัดการท่องเท่ียว
ในทางอนุรักษ์ธรรมชาติท่ีมีต่อการพัฒนาวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์
มหาศาลกับประเทศ เช่นตลาดน้้าบางน้้าผ้ึง จังหวัดสมุทรปราการ ตลาดน้้าอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ตลาดน้้าด้าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ตลาดน้้าดอนหวาย อ้าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม เป็นต้น การได้มาเท่ียวตลาดน้้าและได้นมัสการส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ช่ืนชมความ
งดงามของศิลปะและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์ดังกล่าวเป็น
ปัจจัยท่ีส้าคัญในการพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวของตลาดน้้าในประเทศไทย 

ดังนั้น ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษารูปแบบการบริหารการจัดการท่องเท่ียวตลาด
น้้า ในประเทศไทย โดยวิเคราะห์ถึงรูปแบบ กระบวนการจัดการท่องเท่ียวตลาดน้้าใน
ประเทศไทยท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึง
การวิเคราะห์รูปแบบการบริหารการจัดการท่องเท่ียวตลาดน้้า ในประเทศไทย ตลอดจนถึง
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อการบริหารการจัดการท่องเท่ียวตลาดน้้าในประเทศไทย 
และศึกษารูปแบบการบริหารจัดการท่ีจะท้าให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาท่องเท่ียวตลาดน้้า
ในประเทศไทยท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม ประเพณีของไทย
อันจะเป็นแนวทางท่ีจะน้าไปสู่การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  

         

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาสภาพและศักยภาพของตลาดน้้า ในประเทศไทย  
2. เพื่อศึกษานโยบาย ปัจจัยและองค์ประกอบรูปแบบการบริหารจัดการการ

ท่องเท่ียวตลาดน้้าในประเทศไทย 
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการบริหารการจัดการการท่องเท่ียวตลาดน้้า ท่ีมีต่อ

การพัฒนาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในประเทศไทย 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษา

ในเชิงเอกสาร (Documentary Research) ด้าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

interview) และการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) และสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม 
(participation observation) 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ ได้แก่ ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวตลาด
น้้าในประเทศไทย ได้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการผู้ดูแลกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวของตลาดน้้า ผู้ประกอบการประเภทต่างๆ บริษัทน้าเท่ียว เจ้าของหรือผู้ดูแลแหล่ง
ท่องเท่ียว และหน่วยงานภาครัฐท่ีดูแลเกี่ยวกับการท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวตลาดน้้า ท่ี เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส้าคัญในประเทศไทย จ้านวน 14 แห่ง 
ประกอบด้วย  

1) ตลาดน้้าวัดไทร กรุงเทพมหานคร 2) ตลาดน้้าขวัญเรียม วัดบ้าเพ็ญเหนือ 
กรุงเทพมหานคร 3) ตลาดน้้าบางน้้าผ้ึง จังหวัดสมุทรปราการ 4) ตลาดน้้าอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 5) ตลาดน้้าท่าคา จังหวัดสมุทรสงคราม 6) ตลาดน้้าวัดตะเคียน จังหวัด
นนทบุรี 7) ตลาดน้้าบางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี 8) ตลาดน้้าวัดดอนหวาย อ้าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 9) ตลาดน้้าล้าพญา วัดล้าพญา อ้าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 10) ตลาด
น้้าคลองด้าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 11) ตลาดน้้าอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12) 
ตลาดน้้าบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 13) ตลาดน้้าหัวหินสามพันนาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
14) ตลาดน้้าหัวหิน ใกล้กับวัดทับใต้ อ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักแห่งละ 10-15 คน  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)              
2) การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) 3) สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม (participation 

observation) 4) แบบส้ารวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรท่องเท่ียวภายในตลาดน้้า     
5) แบบประเมินศักยภาพด้านการท่องเท่ียวตลาดน้้า เก็บรวบรวมข้อมูลและน้ามาท้าการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเช่ือมโยงแนวคิด ทฤษฎี เพื่อให้ได้รูปแบบการบริหารจัดการ
ท่องเท่ียวตลาดน้้าท่ีมีต่อการพัฒนาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในประเทศไทย 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

แนวคิด ทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แนวคิดการท่องเท่ียวตลาดน้้า 
รูปแบบการจัดการการท่องเท่ียวตลาดน้้า ท่ีมีต่อการพัฒนาวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ในประเทศ
แนวคิด ทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แนวคิดการท่องเท่ียวตลาดน้้า รูปแบบการ
จัดการการท่องเท่ียวตลาดน้้า ท่ีมีต่อการพัฒนาวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ในประ เทศไทย, 
Carrying Capacity เป็นต้น   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเท่ียวตลาดน้้าท่ีมีต่อ 
             วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ในประเทศไทย 

สภาพและศักยภาพของตลาดน ้า 

นโยบาย ปัจจัย องค์ประกอบ 

รูปแบบการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวตลาดน ้า 

การพัฒนาวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
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ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเท่ียวตลาดน้้า ท่ีมีต่อการพัฒนา

วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ในประเทศไทย” โดยการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) 
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) 
และสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม (participation observation) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ 
สรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives) ได้ดังนี้ 

1. สภาพและศักยภาพของตลาดน้้าในประเทศไทย พบว่า  
1) สภาพทั่วไปของตลาดน้้าในประเทศไทยส่วนใหญ่ เป็นสถานท่ีเคยรุ่งเรืองใน

อดีต บางเป็นแหล่งประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีทางศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมไทยอัน
งาม ประดิษฐานพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ มีความเป็นธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวบ้าน ท้าสวน
ปลูกพืชผักและผลไม้ บางแห่งเป็นพื้นท่ีท่ีได้รับการจัดท้าขึ้นเพื่อเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว มี
กิจกรรม การล่องเรือ ชมทัศนียภาพและสภาพชีวิตของชุมชนตามแนวล้าคลอง ชมการแสดง
ละครประวัติศาสตร์ ขี่ช้างดูเมืองเก่า นั่งเกวียนเทียมวัวชมโบราณสถาน ศึกษาเชิงอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมไทยท้ังด้านการ แต่งกายสถาปัตยกรรม มีกิจกรรมตักบาตรพระทางน้้า เป็น
สถานท่ีส้าหรับขายสินค้าของชุมชน มีการการอนุรักษ์ให้เป็นพื้นท่ีสีเขียว มีเรือพายท่ีพ่อค้า
แม่ค้าน้าสินค้ามาขายและยังผูกพันกับวิถีชีวิตชาวบ้าน  

2) ศักยภาพของตลาดน้้าในประเทศไทย ตลาดน้้ามีความสามารถในการรองรับ
การท่องเท่ียว 4 ด้าน คือ  

1) ด้านความสามารถในการรองรับด้านเศรษฐกิจ (Economic Carrying 

Capacity) ตลาดน้้าสามารถรองรับประชาชนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวได้ มีท่ีจอดรถไว้รองรับ
ประชาชนบริการ มีบริการพายเรือ ขี่ จักรยาน ชมตลาด จัดเตรียมสถานท่ี ท่ีนั่งเล่น ,
สวนสาธารณะท่ีนั่งพักผ่อนสามารถรองรับประชาชน มีบุคลากรของตลาดน้้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ี
ให้บริการมีอยู่เป็นประจ้า มีหน่วยประชาสัมพันธ์ มีสถานท่ีจ้าหน่ายของท่ีระลึก ให้เช่า พาย
เรือสถานท่ีๆ เป็นพื้นท่ี OTOP จัดให้มีสถานท่ีจ้าหน่ายอาหารหรือน้้าด่ืมรวมท้ังจัดพื้นท่ีให้
เอกชนเช่าส้าหรับจ้าหน่ายอาหารหรือน้้าด่ืม เพื่อรองรับความต้องการของประชาชน  

2) ด้านความสามารถในการรองรับด้านกายภาพ (Physical Carrying 

Capacity) ขนาดของพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวอาคารส่ิงก่อสร้างมีความเพียงพอ การเดินทาง
ของนักท่องเท่ียวที่จะเดินทางเข้ามามีความสะดวก เวลาเฉล่ียต่อนักท่องเท่ียวท่ีจะเดินไม่มาก
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จนเกินไป จ้านวนประชากรต่อพื้นท่ีไม่หนาแน่นจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมาท่องเท่ียว
ตลาดน้้า  

3) ด้านความสามารถในการรองรับด้านนิเวศวิทยา (Ecological Carrying 

Capacity) มีการบริหารจัดระบบนิเวศท่ีเหมาะสม เช่น จ้านวนการเข้าออกของรถ
นักท่องเท่ียว จ้านวนปริมาณขยะต่อวัน และอื่นๆ ตลาดน้้าต้องไม่มีปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทาง
เสียงหรือมีวิธีการแก้ไข  

4) ความสามารถในการรองรับทางความรู้สึก (Perceptual Carrying 

Capacity) ตลาดน้้าส่วนใหญ่ไม่มีข้อร้องเรียนจากนักท่องเท่ียว 
2. นโยบาย ปัจจัยและองค์ประกอบรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเท่ียวตลาด

น้้าในประเทศไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ (2561 : ออนไลน์)  ผลการวิจัยพบว่า 
นโยบายด้านการท่องเท่ียว ได้แก่  

1) การเร่งฟื้นฟูระดับความสัมพันธ์และร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้ไทย
เป็นประตูทางผ่านหลักของการท่องเท่ียวในภูมิภาค  

2) การบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกโดยสร้าง
กิจกรรมท่องเท่ียวทั้งระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ  

3) การเร่งพัฒนา บูรณะ ฟื้นฟูมรดกและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมท้ังในเขตเมือง
และนอกเมืองเพื่อให้เกิดการท่องเท่ียวใหม่  

4) เพิ่มความหลากหลายของการท่องเท่ียวรูปแบบต่างๆ  
5) เพิ่มมาตรการอ้านวยความสะดวก สร้างความปลอดภัยและป้องกันการเอา

เปรียบนักท่องเท่ียว  
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียว 2 ประการ คือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ ทรัพยากร

การท่องเท่ียว และ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ การเมืองของโลก ความนิยมใน
การท่องเท่ียว การขยายเส้นทางคมนาคมและการแลกเปล่ียนนโยบายทางการเมือง  

องค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ ได้แก่ (3As)  คือ 1) ส่ิงดึงดูดใจ 
(Attraction) ท่ีเกิดจากสถานท่ี (Site) และเหตุการณ์ (Event) 2) ส่ิงอ้านวยความสะดวก 
(Amenities) ท่ีท้าให้นักท่องเท่ียวเดินทางเข้าไปถึงสถานท่ีได้อย่างรวดเร็ว 3) การเข้าถึง
แหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) โดยมีระบบการขนส่ง (Transportation)  
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รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเท่ียวตลาดน้้า คือ  
1) รูปแบบและกิจกรรมการท่องเท่ียวที่เป็นลักษณะของการเท่ียวตลาดน้้า มีความ

เป็นธรรมชาติ คงความด้ังเดิมและการเท่ียวชมบริเวณตลาดน้้า (ตลาดน้้าท่ีท้าขึ้นมาใหม่) มี
กิจกรรม ได้แก่ มีตลาดนัด ปิดทองไหว้พระ ลอดใต้โบสถ์ ไถ่ชีวิตโคกระบือ การพายเรือชม
ธรรมชาติและทัศนียภาพ วิถีคลอง การล่องเรือชมหิ่งห้อย ธรรมชาติวิถีชีวิต เท่ียวน้้าตก
ชาวบ้านน้าผลผลิต พืชผักผลไม้มาขาย เรือพาย พ่อค้าแม่ค้า น้าสินค้าอาหารคาวหวานมา
ขาย การท้าน้้าตาลสด พาชมสวนธรรมชาติพื้นบ้านสวนด้ังเดิม การปั่นจักรยานชม
ทัศนียภาพ มีบริการนั่งช้าง อนุลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ 
การละเล่น การแสดงพื้นบ้าน การแสดงท่ีหลากหลาย  

2) รูปแบบและกิจกรรมการท่องเท่ียวตลาดน้้าท่ีเป็นลักษณะของการท่องเท่ียวตาม
เทศกาล ประเพณี และวันส้าคัญทางพระพุทธศาสนา (เชิงวัฒนธรรม) มีกิจกรรม ได้แก่ ใส่
บาตรยามเช้า ตักบาตรทางเรือ มีการแข่งเรือสืบสานประเพณีไทยโบราณ สืบทอดประเพณี
สงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้้า ชมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
อนุสรณ์สถาน โบราณสถาน โบราณวัตถุ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย  

3) รูปแบบและกิจกรรมการท่องเท่ียวตลาดน้้าเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ (เชิง
อนุรักษ์ธรรมชาติ) มีกิจกรรม ได้แก่ สืบสานประเพณีโบราณ มีการแข่งเรือพาย กิจกรรมย้อน
อดีต ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมคลอง การแสดงศิลปวัฒนธรรม และสินค้าชุมชน OTOP มีการ
ล่องเรือชมธรรมชาติ ชมสวนธรรมชาติ วิถีคนสวน โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การอนุ
ลักษณ์วิถีชีวิตบ้านริมคลอง และสวนธรรมชาติด้ังเดิม การประกวดพันธ์ไม้  เจ้าของสวน
น้าเอาผลไม้ พืชผักจากสวนมาขายเองโดยตรง มีบริการเรือยนต์ลากแพและนมัสการส่ิง
ศักด์ิสิทธิ์ ตลาดย้อนยุคแบบโบราณ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติแบบไทยพื้นบ้านและสายน้้า 
การแสดงโขน กลางน้้า  พายเรือชมบริเวณตลาดโดยรอบ  

4) รูปแบบและกิจกรรมการท่องเท่ียวตลาดน้้าเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติในเชิงลึก เช่น 
การปลูกจิตใต้ส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร (เชิงปฏิบัติโดยการปลูกต้นไม้) มีกิจกรรม ได้แก่ 
ชมศิลปะโบราณ สืบสานวัฒนธรรมไทย  ลานวัฒนธรรม การแสดงสินค้าชุมชน OTOP และ
การขยายพันธ์ต้นไม้นานาชนิด การอนุรักษ์ธรรมชาติ มีดนตรีในสวน มีให้เด็กท้ากิจกรรมวาด
ภาพกับครอบครัว มีนวดแผนไทย ขี่ช้างชมโบราณสถานนั่งเรือเพื่อชมวิวทิวทัศน์ โล้ชิงช้า
ปลายหาด นั่งรถไฟ มีปลูกป่าชายเลน ชาวบ้านยังคงท้าสวน และแพร่พันธ์ไม้ต่างๆ ท้าสวน
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เกษตรผสมผสาน มีตลาดนัดสินค้าทางการเกษตร เรือสินค้าท่ีชาวบ้านน้าผลผลิตทางการ
เกษตรหลากหลายชนิดมาจ้าหน่ายราคาย่อมเยา    

3. วิเคราะห์รูปแบบการบริหารการจัดการการท่องเท่ียวตลาดน้้า ท่ีมีต่อการพัฒนา
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในประเทศไทย สรุปจากการศึกษาสภาพ ศักยภาพ นโยบาย ปัจจัย 
และองค์ประกอบรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเท่ียวตลาดน้้าในประเทศไทย 14 แห่ง 
ต่างมีส่ิงอ้านวยความสะดวกภายในตลาดน้้า มีห้องน้้าส้าหรับคนธรรมดา และคนคนพิการ 
กว้างขวางพื้นท่ี มีท่ีจอดรถ มีจุดบริการน้้าด่ืม ท่ีเพียงพอ รวมถึงมีร้านขายของภายในตลาด
น้้า มีจุดบริการนักท่องเท่ียวรวมถึงหน่วยประชาสัมพันธ์ของตลาดน้้ามีเอกสาร – โบว์ชัวร์
แจก มีการจัดสภาพแวดล้อม มีท่ีนั่งพักผ่อนหย่อนใจ สวนหย่อม ต้นไม้ร่มรื่น แม่น้้า/แหล่งน้้า
เป็นแหล่งพักผ่อนมีส่ิงอ้านวยความสะดวกมีป้ายบอก / ข้อแนะน้ามีบุคลากรคอยอ้านวย
ความสะดวกมีสถานท่ีส้าหรับไหว้พระ มีความเป็นธรรมชาติ – เป็นระเบียบเรียบร้อย มีส่ือ
ส้าคัญ สภาพของสถานท่ี ตลาดน้้าประกอบด้วย: เป็นพื้นท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์  มี
บรรยากาศทางบกและทางน้้าเป็นตลาดน้้าร่วมสมัยมีการล่องเรือชมทัศนียภาพและวิถีชีวิต
ชุมชนมีคุณลักษณะของวันอนุรักษ์คูคลองน้้าใสมีศูนย์จ้าหน่ายสินค้าผลิตผลทางการเกษตรมี
ประวัติศาสตร์และความเป็นมา มีสถานท่ีส้าหรับไหว้พระและสามารถน้ามาวิเคราะห์เป็น
รูปแบบการบริหารการจัดการการท่องเท่ียวตลาดน้้า ท่ีมีต่อการพัฒนาวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ในประเทศไทย 3 รูปแบบ คือ  

รูปแบบท่ี 1 การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ คือ รูปแบบและกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวท่ีเป็นลักษณะของการเท่ียวตลาดน้้าท่ีคงความด้ังเดิม มีความเป็นธรรมชาติ และ
การเท่ียวชมบริเวณตลาดน้้า ตลาดน้้าท่ีท้าขึ้นมาใหม่ มีกิจกรรมได้แก่ นั่งเรือชมสองฝ่ังคลอง 
ชมศิลปะโบราณ สืบสานวัฒนธรรมไทย ลานวัฒนธรรม สืบสานวัฒนธรรมไทย ลาน
วัฒนธรรม 

รูปแบบท่ี 2 การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเพณี คือ รูปแบบและกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวตลาดน้้าท่ีเป็นลักษณะของการท่องเท่ียวตามเทศกาล ประเพณี และวันส้าคัญทาง
พระพุทธศาสนา (เชิงวัฒนธรรม) มีกิจกรรมได้แก่ ตักบาตรทางเรือ ไหว้พระ สืบสานประเพณี
โบราณ มีการแข่งเรือพาย สืบทอดประเพณีสงกรานต์ โยนสะบ้าแบบมอญ 

รูปแบบท่ี 3 การท่องเท่ียวเชิงพุทธ คือ รูปแบบและกิจกรรมการท่องเท่ียวตลาดน้้า
เชิงอนุรักษ์การปลูกจิตใต้ส้านึกในเชิงลึก เช่น การปลูกจิตใต้ส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 



Journal of Modern Learning Development 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจ้าเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563 

213 

 

 

(เชิงปฏิบัติโดยการปลูกต้นไม้) มีกิจกรรม ได้แก่ รูปแบบและกิจกรรมการท่องเท่ียวตลาดน้้า
เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ (เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ) มีกิจกรรม ได้แก่ ถวายสังฆทาน ไถ่ชีวิตโค
กระบือ ปิดทองไหว้พระ การประกวดพันธ์ไม้ การอนุรักษ์ธรรมชาติ มีดนตรีในสวน มีให้เด็ก
ท้ากิจกรรมวาดภาพกับครอบครัว มีนวดแผนไทย มีปลูกป่าชายเลน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเท่ียวตลาดน้้า ท่ีมีต่อการพัฒนา

วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ในประเทศไทย” โดยการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) 
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) 
และสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม (participation observation) ผู้วิจัยขออภิปรายผลตาม
ประเด็นท่ีให้ความสนใจ คือ รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเท่ียวตลาดน้้า ท่ีมีต่อการ
พัฒนาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในประเทศไทย ดังนี้  

จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการท่องเท่ียวตลาดน้้าท่ีมีต่อการ
พัฒนาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในประเทศไทย มี 3 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี  

1 การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์  คือ รูปแบบและกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเป็น
ลักษณะของการเท่ียวตลาดน้้าเชิงประวัติศาสตร์ ความเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุ ความ

นโยบายการท่องเที่ยว 

สภาพทั่วไปของตลาดน้้า 

ปัจจัยส่งผลการท่องเที่ยว 

องค์ประกอบการท่องเที่ยว 

การมีส่วนรวมของประชาชน 

การบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวตลาดน้้า 

รูปแบบการบริหารจัดการ 
การท่องเท่ียวตลาดน ้า 

-การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ์
- การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี 
- การท่องเที่ยวเชิงพุทธ 

แผนภาพที่ 1 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
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เป็นอดีต ความยืนนาน สถานท่ีคงความด้ังเดิม มีเรื่องราวเล่าขาน มีเหตุการณ์บอกต่อความ
เป็นมา มีความเป็นธรรมชาติอันลึกซึ้ง และการเท่ียวชมบริเวณตลาดน้้า ตลาดน้้าท่ีท้าขึ้นมา
ใหม่ มีกิจกรรมได้แก่ นั่งเรือชมสองฝ่ังคลอง ชมศิลปะโบราณ สืบสานวัฒนธรรมไทย ลาน
วัฒนธรรม รูปแบบท่ี  

2 การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเพณี คือ รูปแบบและกิจกรรมการท่องเท่ียว
ตลาดน้้าท่ีเป็นลักษณะของการท่องเท่ียวตามเทศกาลประเพณีปฏิบัติพฤติกรรมความเช่ือ
ต่างๆ มีกิจกรรมได้แก่ ตักบาตรทางเรือ ไหว้พระ สืบสานประเพณีโบราณ มีการแข่งเรือพาย 
สืบทอดประเพณีสงกรานต์ โยนสะบ้าแบบมอญ รูปแบบท่ี  

3 การท่องเท่ียวเชิงพุทธ คือ รูปแบบและกิจกรรมการท่องเท่ียววันส้าคัญทาง
พระพุทธศาสนา การดูแลและพื้นฟูสภาพจิตใจการปลูกจิตใต้ส้านึกในเชิงลึกเป็นการอนุรักษ์ 
การรักษาและห่วงแหนธรรมชาติ รวมถึงการพัฒนาจิตใจผู้ท่ีได้ท่องเท่ียวเช่น การปลูกต้นไม้
ตามป่าชายเลน การชมสวนป่า การประกวดพันธ์ไม้ การอนุรักษ์ธรรมชาติ มีดนตรีในสวน มี
ให้เด็กท้ากิจกรรมวาดภาพกับครอบครัว มีนวดแผนไทย มีปลูกป่าชายเลน เป็นเช่นนี้
เพราะว่ า  ตลาดน้้ า ต่า งยึดแนวปฏิบั ติตามนโยบายภาครัฐรวมถึ งการสนับสนุน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี พฤติกรรม การปฏิบัติตน วิถีชีวิต 
เศรษฐกิจของประชาชนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2561 : ออนไลน์) ระบุว่าตลาดน้้าต้องด้าเนินการดังนี้   

1) ต้องมีการควบคุม ดูแล รักษา และจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวให้คงสภาพ
เดิมแท้ไว้ให้มากท่ีสุด หลีกเล่ียงหรืองดเว้นการท่องเท่ียวในพื้นท่ี ท่ีอ่อนไหวง่ายต่อการถูก
กระทบ หรือฟื้นตัวได้ยาก  

2) ต้องค้านึงถึงศักยภาพของทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ มีการจัดกิจกรรม ท่ี
เหมาะสม และปรับให้เกิดความสมดุลกับ รูปแบบและกิจกรรมท่ีมีอยู่แต่เดิม  

3) ต้องค้านึงถึงการพัฒนาด้านการให้การศึกษา สร้างจิตส้านึกท่ีดีในการรักษา
ระบบนิเวศร่วมกัน มากกว่าการมุ่งเน้นความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ และการมีรายได้แต่
เพียงอย่างเดียว  

 4) ต้องให้ความส้าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรในท้องถิ่น ใน
การจัดการทรัพยากร การบริการ การแลก -เปล่ียนความรู้และวัฒนธรรมของชุมชนใน
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กระบวนการท่องเท่ียว รวมท้ังการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา หรือการให้ประชาชน มี
ตัวแทนเป็นคณะกรรมการร่วมในทุกระดับ  

5) ให้องค์กรต่างๆ ก้าหนดบทบาทท่ีชัดเจนในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
โดยมีการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร และก้าหนดวิธีการจัดการท่ีเหมาะสม   

6) น้าแผนพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเข้าสู่แผนพัฒนาระดับต่างๆ อย่างมี
ความส้าคัญ ได้แก่ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาภาค พร้อมท้ังให้มี
การจัดสรรและกระจายงบประมาณอย่างท่ัวถึง และเพียงพอ   

7) สนับสนุนการศึกษาวิจัยและประเมินผลการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างรอบด้าน
เพื่อก้าหนดแนวทางการจัดการ  การแก้ไขปัญหา และการปรับปรุงแผนอย่างเป็นขั้นตอน   

8) มีการใช้กฎหมายในการควบคุมดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่ง
ท่องเท่ียวอย่างเคร่งครัด โดยเน้นการแนะน้า ตักเตือน และการสร้างวินัยการท่องเท่ียวควบคู่
ไปด้วย  

9) จัดท้าแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือการจัดการ ให้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการ มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อย่างถูกต้อง  

10) จัดให้มีเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท้ังในทางแนวต้ังและแนวนอน โดยให้
มีการประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารและ การจัดการร่วมกันในทุกระดับ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  เถกิงศักดิ์  ชัยชาญ (2556 : บทคัดย่อ) เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลงานวิจัยพบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี ความเข้าใจ
ถึงลักษณะการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็น นักท่องเท่ียวและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ้าเป็นต้องมีความ
รับผิดชอบต่อการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีจากการท่องเท่ียวร่วมกันการบริหารจัดการข้อมูล
ข่าวสารมีผลกระทบการให้บริการ นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจอย่างมากท่ีสุด ในด้านอาหาร
และงานฝีมือท้องถิ่น และลักษณะการท่องเท่ียว และสอดคล้องกับงานวิจัยของ แพรดาว ฟู
พาณิชย์พฤกษ์ (2559 : 39-64) เรื่อง นโยบายการท่องเท่ียว การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืนเกาะช้าง ผลงานวิจัยพบว่า การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อสังคมและ วิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมของคนท้องถิ่น  จึงได้มีการเสนอกรอบนโยบาย 4 ด้าน เพื่อให้การ
ท่องเท่ียวบนเกาะช้างเป็นไปในแนวทางของความยั่งยืน  ได้แก่ กรอบนโยบายด้านการ
จัดการภาครัฐ กรอบนโยบายด้านเศรษฐกิจ กรอบนโยบายด้านสังคมและ วัฒนธรรม และ
กรอบนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรษ
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มน จันทดิษฐ์ (2552 : บทคัดย่อ) เรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาว
ไทยศึกษากรณีตลาดน้้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลงานวิจัยพบว่า นักท่องเท่ียวมีความ
พึงพอใจโดยรวมอย่างมากต่อตลาดน้้าอัมพวาเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากเกี่ยวกับ สถานท่ี ด้านประชาชนในท้องถิน และร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องด่ืม 
ส่วนการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นิดา บัวงาม และคณะ (2546 : บทคัดย่อ) ผลการศึกษาการจัดการตลาดน้้าวัดล้าพญา 
จังหวัดนครปฐม พบว่า นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในการท่องเท่ียวอยู่ในระดับมากเพราะ
ตลาดน้้าคงสภาพความเป็นตลาดน้าโบราณมีสภาพแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ 
มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายรูปแบบมีการจัดกิจกรรมไว้รับรองนักท่องเท่ียวเปิดโอกาสให้
นักท่องเท่ียวเข้าร่วมกิจกรรมต่างกับประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงสอดคล้องกับผลสัมภาษณ์ 
ผู้บริหารตลาดน้้าขวัญเรียม กรุงเทพมหานคร เสนอแนวคิดว่า ตลาดน้้าต้องมีความเป็น
ธรรมชาติ มีความเป็นอนุรักษ์นิยม  มีความสวยงาม มีความหลากหลาย  เข้าถึงง่าย ไป -มา
สะดวก คงความด้ังเดิม ตลาดน้้าขวัญเรียมจัดกิจกรรมไว้รับรองนักท่องเท่ียวคือ การท้า
สังฆทาน ไถ่ชีวิตโคกระบือ ปิดทองไหว้พระ มีการแข่งเรือสืบสานประเพณีไทยโบราณ 
ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และจ้าหน่ายสินค้าพื้นเมือง  
สอดคล้องกับผลสัมภาษณ์ของ ผู้บริหารตลาดน้้าวัดตะเคียน จังหวัดนนทบุรี เสนอแนวคิดว่า 
ตลาดน้้าเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตริมคลองกับวัด ต้องมีความหลากหลาย  มี
ความเป็นธรรมชาติ อนุรักษณ์วิถีชีวิตบ้านริมคลอง และสวนธรรมชาติด้ังเดิม การปลูกจิตใต้
ส้านึกในการอนุรักษณ์ทรัพยากร เช่นการให้นักท่องเท่ียวได้ร่วมปลูกต้นไม้ วัดได้จัดกิจกรรม
ไว้ตอนรับนักท่องเท่ียว ได้แก่ ลอดใต้โบสถ์ วัดตะเคียน มีความเช่ือว่าล้างอาถรรณ์และมี
ความเป็นสิริมงคล มีการท้าสังฆทาน สะเดาะเคระห์ ไหว้พระ สวดมนต์ 

 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยครั้งนี้เรื่อง การบริหารการจัดการการท่องเท่ียวตลาดน้้า ท่ีมีต่อการ

พัฒนาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในประเทศไทย คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้  
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) การวางนโยบายความสามารถในการรองรับด้านต่างๆ เช่น ด้านนิเวศวิทยา 

เรื่องการก้าจัดมลภาวะต่าง เช่น ขยะ เสียง เป็นต้น  
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2) จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ อาหาร และบริการ ในพื้นท่ีเป็นประจ้า   
3) ภาครัฐควรมีส่วนรวมในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันได้แก่ เจ้าของ

ตลาดน้้า ประชาชน นักท่องเท่ียว เป็นต้น  
4) ภาครัฐควรส่งเสริมนโยบายการสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวและการ

ประชาสัมพันธ์อย่างเข้มแข็ง 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1) การปลูกจิตส้านึกการเป็นเจ้าบ้านท่ีดีและการแสดงเอกลักษณ์ของชุมชนให้กับ

บุคคลในพื้นท่ี  
2) ผู้บริหารตลาดน้้าควรรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท้ังนักท่องเท่ียง 

พนักงาน และผู้ค้า เพื่อปรับปรุงพัฒนาตลาดน้้าให้ดียิ่งขึ้น 
3) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรให้ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของตลาดน้้า

ตามบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของตน 
4) ผู้บริหารตลาดน้้าควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เ กิด

รายได้ให้มากท่ีสุด  
ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั งต่อไป 
1) ควรน้าความคิดเห็นของประชนชนในพื้นท่ี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนักท่องเท่ียว

มาเป็นตัวแปรในการพิจารณา  
2) การวิเคราะห์และจัดท้าแผนพัฒนาศักยภาพในแต่ละพื้นท่ี  
3) การมีส่วนรวมของภาครัฐในการจัดต้ังตลาดน้้า 
4) การจูงใจและการประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเท่ียว  
5) วิจัยเรื่องความสามารถในการรับรองรับการท่องเท่ียว 
องค์ความรู้ท่ีได้รับ 
 จากผลการวิจัยดังกล่าวสามารถองค์ความรู้จากการวิจัย คือ สภาพท่ัวไป นโยบาย 

ปัจจัยและองค์ประกอบร่วมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนน้ามาบูรณการร่วมกับบริหาร
จัดการตลาดน้้าก่อให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการท่องเท่ียวตลาดน้้าแนว 3 ทาง คือ                                     

1) การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์เป็นลักษณะของการเท่ียวตลาดน้้าท่ีคงความ
ด้ังเดิม                
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2) การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเพณี เป็นการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเทศกาล
ประเพณีนิยม  

3) การท่องเท่ียวเชิงพุทธ การท่องเท่ียวตลาดน้้าเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติการปลูกจิตใต้
ส้านึกในเชิงลึก ซึ่งน้าไปสู่การจัดการท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบและสร้างความเข้มแข็งและ
พึ่งพาตนเองให้กับชุมชนและคนในท้องถิ่นร่วมถึงการธ้านุบ้ารุง  วัฒนธรรม โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ พร้อมท้ังสร้างรายได้การท่องเท่ียวให้กับประเทศชาติต่อไปในอนาคต 
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