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บทคัดย่อ 

	 การวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ	 1)	 ศึกษาบริบทของพืน้ท่ีตลาดน�า้เหล่าตั๊กลัก	 2)	 ศึกษา 
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกั	 และ	 3)	 สงัเคราะห์แนวทางการฟืน้ฟ ู
ตลาดเหล่าตัก๊ลกั	 โดยใช้การวิจัยแบบผสมวิธีในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมลูจากผู้ ท่ีมี 
สว่นเก่ียวข้องกบัการทอ่งเท่ียวตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัด้วยการสมัภาษณ์เชิงลกึกบักลุม่เป้าหมาย	4	กลุม่
คือ	 กลุ่มผู้น�าชมุชน	กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า	 กลุ่มชาวบ้านในพืน้ท่ีตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัและกลุ่ม 
นกัทอ่งเท่ียว	จ�านวนทัง้หมด	32	คนวิเคราะห์ข้อมลูด้วยการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา	สว่นการวิจยัเชิงปริมาณ
เก็บข้อมลูจากนกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิทางเข้ามายงัตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัด้วยแบบสอบถามจ�านวน	124	คน	
และวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิตเิบือ้งต้น
	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ตลาดน�า้เหล่าตั๊กลกัเป็นตลาดน�า้แห่งแรกของจังหวัดราชบุรี	 เป็น 
ตลาดน�า้เก่าท่ีมีอายุยาวนานมามากกว่า	 100	 ปี	 ชุมชนมีความโดดเด่นในเร่ืองของวิถีชีวิตริมน�า้ 
แบบจีน	 2)	นกัท่องเท่ียวมีความพงึพอใจในด้านความเป็นเอกลกัษณ์ของอาคารบ้านเรือน	 กิจกรรม 
การทอ่งเท่ียว	การเข้าถงึ	การบริการแก่นกัทอ่งเท่ียว	สิง่อ�านวยความสะดวก	และบคุลากรทางทอ่งเท่ียว 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 3)	 แนวทางการฟื้นฟูการท่องเท่ียวตลาดน�า้เหล่าตั๊กลัก	 ประกอบด้วย	 
1)	 การฟื้นฟูเชิงพืน้ท่ี	 เป็นการฟื้นฟูด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกและการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว 
2)	การฟืน้ฟเูชิงออกแบบ	 เป็นการฟืน้ฟดู้านการบริการการทอ่งเท่ียว	 และกิจกรรมในแหลง่ทอ่งเท่ียว	 

1อาจารย์	ดร.	สาขาวิชาการทอ่งเท่ียวและการโรงแรม	คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
2นกัศกึษาสาขาวิชาการทอ่งเท่ียวและการโรงแรม	คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
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และ	 3)	 การฟื้นฟูเชิงเศรษฐกิจและสังคม	 เป็นการฟื้นฟูด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว	 และ 
ด้านบคุลากร	

ค�าส�าคัญ:	แหลง่ทอ่งเท่ียวชมุชน,	การฟืน้ฟ,ู	ตลาดน�า้

ABSTRACT

	 This	research	aimed	to:	1)	study	the	context	of	Lao	Tuk	Luk	Floating	Market	area; 
2)	study	the	tourist	satisfaction	toward	Lao	Tuk	Luk	Floating	Market;	and	3)	synthesize	the	 
recovery	guidelines	of	 community-based	 tourism	 in	Lao	Tuk	Luk	Floating	Market.	Mixed	
method	 was	 used	 in	 this	 study.For	 qualitative	 research,	 data	 were	 collected	 from	 
stakeholders	 in	 the	 Lao	Tuk	Luk	Floating	Market.	 The	 in-depth	 interview	was	done	with	 
4	 target	groups.	They	were	1)	community	 leaders,	2)	 shop	operators,	3)	 local	people	 in	 
Lao	 Tuk	 Luk	 Floating	Market,	 and	 4)	 tourists,	 totaling	 32	 people.	 The	 qualitative	 data	 
were	analyzed	by	content	analysis.	For	the	quantitative	research,	data	were	collected	from	 
124	tourists	of	Lao	Tuk	Luk	Floating	Market	and	analyzed	by	basic	statistics.	
	 The	 research	 revealed	 that	 1)	 Lao	Tuk	Luk	Floating	Market	was	 the	 first	 floating	
market	in	Ratchaburi	Province,	and	was	older	than	100	years.	The	community	was	unique	
in	terms	of	Chinese	waterfront	lifestyle.	2)	The	tourists	were	satisfied	with	the	uniqueness	of	
housing,	tourism	activities,	accessibility,	services	for	tourists,	facilities	and	tourism	staff	at	a	
high	level.	3)	The	recovery	guidelines	for	community-based	tourism	in	Lao	Tuk	Luk	Floating 
Market	comprised	3	aspects.	These	were:	1)	area	 revitalization	 in	 terms	of	 facilities	and	 
accessibility	to	the	attraction;	2)	design	revitalization	in	tourism	services	and	activities;	and	
3)	economic	and	social	revitalization	in	term	of	tourism	attraction	and	staff.

Keywords:	community-based	tourism,	recovery,	floating	market

บทน�า
	 นโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนตามกรอบนโยบายของรัฐบาลนัน้	 ครอบคลุมถึง
เร่ืองการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว	 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี	 12	 
พ.ศ.	 2560-2564)	 เน่ืองจากอุตสาหกรรมท่องเท่ียวถือเป็นอุตสาหกรรมหลกัท่ีสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศไทย	โดยในปี	2558	สามารถสร้างรายได้จากการทอ่งเท่ียวรวม	2.23	ล้านล้านบาท	แบง่เป็น 
รายได้จากนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติประมาณ	1.44	 ล้านล้านบาท	และนกัท่องเท่ียวชาวไทยจ�านวน	 
0.79	ล้านล้านบาท	(แผนพฒันาการทอ่งเท่ียวแหง่ชาตฉิบบัท่ี	2	ปี	2560-2564)	นอกจากนัน้อตุสาหกรรม
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การทอ่งเท่ียวยงัก่อให้เกิดการลงทนุ	การจ้างงาน		และการกระจายรายได้ไปสูช่นบท	รวมถงึชว่ยสร้าง
ความเจริญไปยงัภมิูภาคตา่ง	ๆ	(บญุเลศิ	จิตตัง้วฒันา,	2557)
	 ในปัจจบุนัเป็นยคุท่ีระบบสารสนเทศและการติดตอ่สื่อสาร	ตลอดจนการสืบค้นข้อมลูตา่ง	 ๆ	
ทางอินเทอร์เน็ตมีความรวดเร็ว	(Internet	of	Things)	ข้อมลู	ขา่วสาร	ถกูเผยแพร่ออกไปอยา่งรวดเร็ว	
ก่อให้เกิดกระแสการเดนิทางของนกัทอ่งเท่ียวเพ่ือพกัผอ่นจากทัว่ทกุมมุโลกมายงัแหลง่สถานท่ีทอ่งเท่ียว 
ท่ีมีช่ือเสียงต่าง	 ๆ	 ซึง่รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเกิดขึน้ตามมาก็คือ	การท่องเท่ียวแบบมวลชน	 (mass	 
tourism)	 นกัท่องเท่ียวกลุ่มนีมี้ลกัษณะการบริโภคทรัพยากรการท่องเท่ียวอย่างสิน้เปลือง	 (ศลิษา	 
ธีรานนท์	และประกาศติ		โสภณจรัสกลุ,	2559)	ในขณะท่ีทรัพยากรด้านการทอ่งเท่ียวหรือแหลง่ทอ่งเท่ียว 
มีความสามารถในการรองรับอยูอ่ยา่งจ�ากดั	ท�าให้เกิดผลทางลบกบัแหลง่ทอ่งเท่ียว	โดยแหลง่ทอ่งเท่ียว 
ทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็ว	 ส่วนนักท่องเท่ียวก็อาจได้รับประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีไม่ประทบัใจ
ดงัท่ีคาดหวงั	 เป็นผลท�าให้ไม่อยากกลบัมาท่องเท่ียวในแหล่งนัน้อีก	 (ปิรันธ์	 ชิณโชติ	 และธีระวฒัน์	 
จนัทกึ,	2559)
	 แนวคิดเร่ืองการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนจึงถูกเสนอขึน้	 โดยมุ่งไปท่ีแนวคิดใน 
การสร้างรูปแบบการทอ่งเท่ียวท่ีมีคณุภาพ	เพ่ือท่ีจะหารูปแบบการทอ่งเท่ียวประเภทอ่ืนท่ีเหมาะสม	และ
หาแนวทางการสร้างนวตักรรมใหม	่ๆ 	เพ่ือการทอ่งเท่ียวโดยไมส่ร้างผลกระทบทางลบเหมือนท่ีผา่นมา 
ซึง่สอดคล้องกบัแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ	 ฉบบัท่ี	 2	พ.ศ.	 2560-2564	 ในยทุธศาสตร์ท่ี	 1	 
การพฒันาคณุภาพแหลง่ทอ่งเท่ียว	สินค้าและบริการด้านการทอ่งเท่ียวให้เกิดความสมดลุและยัง่ยืน	
จึงน�าไปสู่แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงทางเลือก	 (alternative	 tourism)	 ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเท่ียว 
ท่ีตอบสนองกลุม่นกัทอ่งเท่ียวคณุภาพ	โดยท่ีผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่ายทัง้ด้านภาครัฐ	ผู้ประกอบการ	และ
ชมุชน	ร่วมกนัพฒันามลูคา่การทอ่งเท่ียวให้แก่นกัทอ่งเท่ียว	เชน่	การทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ	(geo-tourism)	
การทอ่งเท่ียวเชิงเกษตร	(agro-tourism)	การทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ	(ecotourism)		และการทอ่งเท่ียวชมุชน	
เป็นต้น	(ศลษิา	ธีรานนท์	และประกาศติ	โสภณจรัสกลุ,	2559)
	 การท่องเท่ียวโดยชุมชน(community-based	 tourism)	 คือ	 การท่องเท่ียวท่ีค�านึงถึง
ความยัง่ยืนของสิ่งแวดล้อม	 สงัคม	 และวฒันธรรม	 ก�าหนดทิศทางในการบริหารจดัการโดยชุมชน 
เพ่ือชมุชน	และชมุชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสทิธิในการจดัการดแูลเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน	
โดยมองวา่การทอ่งเท่ียวต้องท�างานครอบคลมุ	5	ด้าน	พร้อมกนัทัง้การเมือง	เศรษฐกิจ	สงัคม	วฒันธรรม	 
และสิ่งแวดล้อมโดยมีชมุชนเป็นเจ้าของ	 โดยประเทศไทยมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีการจดัการโดยชมุชน 
เกิดขึน้หลายจงัหวดั	เชน่	จงัหวดัสมทุรสงคราม	จงัหวดันครปฐม	และจงัหวดัราชบรีุ	 เป็นต้น	(วีระพล	
ทองมา	และนวลจนัทร์	ทองมา,	2551)
	 จังหวดัราชบุรีถือเป็นดินแดนวฒันธรรมแห่งลุ่มแม่น�า้แม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขา 
ตะนาวศรี	 เป็นจงัหวดัหนึง่ท่ีตัง้อยู่ในภาคกลาง	 ด้านทิศตะวนัตกมีพืน้ท่ีชายแดนติดกบัประเทศพม่า 
แบ่งการปกครองออกเป็น	 10	 อ�าเภอ	 ได้แก่	 อ�าเภอเมืองราชบุรี	 อ�าเภอโพธาราม	 อ�าเภอบ้านโป่ง	 
อ�าเภอบางแพ	อ�าเภอด�าเนินสะดวก	อ�าเภอวดัเพลง	 อ�าเภอปากท่อ	 อ�าเภอจอมบึง	 อ�าเภอสวนผึง้	 
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และอ�าเภอบ้านคา	 ภายในจังหวัดราชบุรี	 เป็นเมืองท่ีมีความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียว		 
เหมาะส�าหรับการเดินทางท่องเท่ียวในวนัหยดุและสามารถเดินทางท่องเท่ียวได้ในระยะเวลาสัน้	 ๆ	 
ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบครอบครัว	หรือกลุม่เพ่ือน	สามารถเพลิดเพลินกบัสถานท่ี 
ท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย	 ร้านอาหารและกิจกรรมท่ีน่าสนใจ	 ท�าให้ปัจจุบนัจังหวดัราชบุรีมีสถานท่ี 
ทอ่งเท่ียวเกิดขึน้มากมาย	 เชน่	อทุยานหินเขาง	ูตลาดอมยิม้	หมูบ้่านช้างด�าเนินสะดวกและตลาดน�า้ 
เหลา่ตัก๊ลกั	เป็นต้น	(ส�านกังานการทอ่งเท่ียวและกีฬาจงัหวดัราชบรีุ,	2557)
	 ตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกั	 เป็นตลาดน�า้แห่งแรกของจงัหวดัราชบรีุท่ีมีอายยุาวนานกว่า	 140	 ปี	 
ซึง่ตัง้อยูบ่ริเวณปากคลองลดัพล	ีต�าบลด�าเนินสะดวก	อ�าเภอด�าเนินสะดวก	จงัหวดัราชบรีุ		ในอดีตพืน้ท่ี
มีสภาพเป็นท่ีราบลุม่เม่ือถึงฤดนู�า้หลากท�าให้เกิดน�า้ท่วมพืน้ท่ีเกือบทัง้หมดของอ�าเภอด�าเนินสะดวก	 
จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระราชด�าริว่า	 เนือ้ท่ีดินในเขตอ�าเภอ
ด�าเนินสะดวก	จงัหวดัราชบรีุ	และอ�าเภอบ้านแพ้ว	จงัหวดัสมทุรสาคร	เป็นพืน้ท่ีดนิราบลุม่มีอาณาบริเวณ 
หลายหม่ืนไร่	 หากให้ขดุคลองขึน้โดยผ่านพืน้ท่ีทัง้สองอ�าเภอก็จะเกิดประโยชน์มากมายแก่ราษฎร 
ท่ีประกอบอาชีพการเกษตร	โดยชาวจีนถือเป็นแรงงานหลกัในการขดุคลองด�าเนินสะดวกเม่ือประมาณ
ปี	พ.ศ.	 2409-2411	 ในครัง้นัน้และได้ตัง้ถ่ินฐานอยู่ริมสองฝ่ังคลองมาจนถึงปัจจบุนั	 เม่ือประมาณ 
ปี	 พ.ศ.	 2510	 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้น�าภาพของตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัออกเผยแพร่แก่
สายตานกัท่องเท่ียวทัว่โลกจนเป็นท่ีรู้จกั	 	 และมีช่ือเสียงทางการท่องเท่ียวตลาดน�า้	 แต่ต่อมาเม่ือมี 
การสร้างถนนและมีการเปิดตลาดน�า้จ�านวนมากในหลายพืน้ท่ี	ประกอบกบัสภาพแวดล้อมของชมุชน 
ตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัมีความเสื่อมโทรมลงตามเวลา	คนในชมุชนไม่ให้ความส�าคญัเก่ียวกบัการท่อง
เท่ียว	 ขาดการสร้างความร่วมมือของคนภายในชมุชน	ท�าให้การพฒันาการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีเป็นไป
อยา่งไร้ทิศทาง	จงึท�าให้ตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัเงียบเหงาไมค่อ่ยมีนกัทอ่งเท่ียวเดนิทางมาทอ่งเท่ียวเหมือน 
ในอดีต	(วรรณี	สนิศภุรัตน์	และคณะ,	2558)
	 จากปัญหาเร่ืองความเสือ่มโทรมของพืน้ท่ีท�าให้ไมไ่ด้รับความนิยมทางการทอ่งเท่ียวในปัจจบุนั
ของตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั	 ซึง่คณะผู้ วิจยัเห็นถงึความส�าคญัและศกัยภาพของแหลง่ทอ่งเท่ียวตลาดน�า้
เหลา่ตัก๊ลกัจงึมีความสนใจศกึษา	แนวทางการฟืน้ฟกูารทอ่งเท่ียวตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั	จงัหวดัราชบรีุ		
เพ่ือน�าผลวิจยัมาใช้เป็นแนวทางในการอนรัุกษ์วิถีชีวิต	 ประเพณี	 วฒันธรรม	 และเพ่ิมคณุค่าให้กบั 
การทอ่งเท่ียวในพืน้ท่ี	รวมถงึฟืน้ฟใูห้ตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกักลบัมาได้รับความนิยมอีกครัง้

วัตถุประสงค์
	 1.		เพ่ือศกึษาบริบทของพืน้ท่ีตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั	อ�าเภอด�าเนินสะดวก	จงัหวดัราชบรีุ
	 2.		เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัทอ่งเท่ียวท่ีมีตอ่ตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั	จงัหวดัราชบรีุ
	 3.		เพ่ือสงัเคราะห์แนวทางการฟืน้ฟตูลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั	อ�าเภอด�าเนินสะดวก	จงัหวดัราชบรีุ
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แนวคดิและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง
 1. นิยามศัพท์ที่เก่ียวข้อง
	 	 ตลาดน�า้	 หมายถึง	 แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีเอกลกัษณ์รูปแบบวิถีชีวิตริมน�า้	 พร้อมกบัเสน่ห์ 
ความเป็นไทย	 โดยเห็นภาพการใช้ชีวิตในอดีตจนกลายเป็นแหลง่ดงึดดูความสนใจจากนกัท่องเท่ียว	
(พรนภา	ธนโพธิวิรัตน์,	2551)
	 	 พฤตกิรรมนกัทอ่งเท่ียว	หมายถงึ		การประพฤตหิรือปฏิบตัขิองนกัทอ่งเท่ียว	การแสดงออกใน
ขณะเดนิทางทอ่งเท่ียวอาจจะเป็นค�าพดู	การกระท�าสหีน้า	หรือทา่ทาง	เชน่	การเย่ียมชมแหลง่ทอ่งเท่ียว 
ถ่ายรูป	 รับประทานอาหาร	 	 ซึ่งการแสดงออกนัน้อาจมีรากฐานมาจากอุปนิสยัหรือความต้องการ 
พืน้ฐานของแตล่ะคน	ท่ีอาจคล้ายคลงึหรือแตกตา่งหรืออาจมาจากสิง่แวดล้อม	หรือประสบการณ์ท่ีได้
รับขณะนัน้	(ศภุลกัษณ์	อคัรางกรู,	2555)
	 	 การทอ่งเท่ียวชมุชน	คือ	การทอ่งเท่ียวท่ีชมุชนเป็นผู้ก�าหนดกระบวนการทิศทางและก�าหนด
รูปแบบการท่องเท่ียวของตนเอง	 ชาวบ้านทกุคนเป็นเจ้าของทรัพยากรท่องเท่ียวนัน้	 ๆ	 และมีสว่นได้ 
สว่นเสยีท่ีเกิดจากการทอ่งเท่ียว	ซึง่การทอ่งเท่ียวท่ีจดัโดยชมุชนนัน้มีจดุขายท่ีหลากหลายทัง้ธรรมชาต	ิ
ประวตัศิาสตร์	วฒันธรรมประเพณี	วิถีชีวิต	การอนรัุกษ์	รวมทัง้มีการพฒันารูปแบบเพ่ือสร้างความยัง่ยืน
สูค่นรุ่นลกูหลานและเกิดประโยชน์ตอ่ท้องถ่ินอยา่งแท้จริง	(สนิธุ์	สโรบล,	2546)	
	 การฟืน้ฟ	ูหมายถงึ	การปรับปรุงฟืน้ฟปูระกอบด้วย	3	ด้าน	ได้แก่	การฟืน้ฟเูชิงพืน้ท่ี	การฟืน้ฟู
เชิงออกแบบ	และการฟืน้ฟเูชิงเศรษฐกิจและสงัคม	(ยงธนิศร์	พิมลเสถียร,	2556)
 2. งานวจิยัที่เก่ียวข้อง
	 	 วรรณวิมล	ภูน่าค	(2558)	ได้ศกึษาศกัยภาพชมุชนในการจดัการทอ่งเท่ียวโดยชมุชน	กรณี
ศกึษาตลาดน�า้อมัพวา	โดยพบผลการวิจยัท่ีเป็นความคดิเหน็และข้อเสนอแนะในแนวทางการเสริมสร้าง
ศกัยภาพชมุชนในการจดัการทอ่งเท่ียวโดยชมุชนของตลาดน�า้อมัพวา	ได้แก่	การรักษาอตัลกัษณ์ชมุชน	
การรักษาสิง่แวดล้อม	การเพ่ิมมลูคา่ให้แก่ผลติภณัฑ์ชมุชน	การวางแผนการจดัการทอ่งเท่ียวโดยชมุชน
ในระยะยาวและสง่เสริมการมีสว่นร่วมในชมุชน
	 	 เจตน์สฤษฎ์ิ	สงัขพนัธ์	และคณะ	(2559)	ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง	ความพงึพอใจของนกัทอ่งเท่ียว
ท่ีมาใช้บริการตลาดน�า้คลองแห	อ�าเภอหาดใหญ่	จงัหวดัสงขลา	โดยผลการวิจยัพบวา่	กลุม่องค์ประกอบ
ความพงึพอใจการใช้บริการ	แบง่เป็น	3	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านการบริการและความปลอดภยั	 ด้านสถานท่ี 
ทอ่งเท่ียวและสนิค้าด้านสิง่แวดล้อมและความสะอาด	นกัทอ่งเท่ียวมีความพงึพอใจมาใช้บริการตลาดน�า้ 
คลองแห	 ด้านสถานท่ีท่องเท่ียวและสินค้าอยู่ในระดบัมาก	 ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมและความสะอาด	 
ด้านการบริการและความปลอดภยัอยู่ในระดบัปานกลางและนกัท่องเท่ียวมีความถ่ีในการท่องเท่ียว
ตลาดน�า้คลองแหตอ่เดือนแตกตา่งกนัมีความพงึพอใจมาใช้บริการตลาดน�า้คลองแหด้านการบริการ
และความปลอดภยัแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	 ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศ	
อาย	ุระดบัการศกึษา	รายได้เฉลี่ยตอ่เดือนแตกตา่งกนัมีความพงึพอใจทกุด้านไมแ่ตกตา่งกนั
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	 ณฐัพร	ดอกบญุนาค	และฐาปกรณ์	ทองคานชุ	(2556)	ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง	การมีสว่นร่วมของ
ชมุชนในการจดัการการทอ่งเท่ียวในตลาดร้อยปีสามชกุ	อ�าเภอสามชกุ	จงัหวดัสพุรรณบรีุ	ผลการวิจยั
พบวา่	การมีสว่นร่วมของคนในชมุชนในการจดัการด้านการทอ่งเท่ียวนัน้	คนในชมุชนมีสว่นร่วมในการ
จดัการการทอ่งเท่ียวในระดบัมาก	 โดยเฉพาะในด้านของการจดัการด้านสถานท่ีท่ีจะเข้ามามีสว่นร่วม 
ทัง้ในด้านวางแผน	การประชมุนโยบายหรือแสดงความเหน็ตา่ง	ๆ	ด้านของสิง่อ�านวยความสะดวกนัน้
ชมุชนจะมีสว่นแคก่ารแสดงความคดิเหน็วา่ดีหรือไม	่ต้องการหรือไมต้่องการ	แตไ่มไ่ด้เข้ามามีสว่นร่วม
ในการวางแผนคดินโยบายหรือการจดัการมากแตอ่ยา่งใดและด้านบคุลากร	ประชาชนหรือคนในชมุชน
นัน้มีสว่นร่วมมากแตใ่นสว่นของการจดัการด้านกฎเกณฑ์ทางการทอ่งเท่ียวในตลาดร้อยปีสามชกุนัน้
คนในชมุชนมีสว่นร่วมลดลงหากเทียบกบัด้านอ่ืน	ๆ 		เน่ืองจากปัจจบุนักฎเกณฑ์ตา่ง	ๆ 	คือกฎท่ีได้ปฏิบตัิ
สืบตอ่กนัมา	ไมไ่ด้มีการวางกฎเกณฑ์ท่ีตายตวั

วธีิด�าเนินการ
	 การวิจัยครัง้นีใ้ช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี	 (mixed	 methods	 research)	 มีขัน้ตอน 
การด�าเนินงานวิจยั	3	ขัน้ตอน	สามารถแสดงรายละเอียดของขัน้ตอนการศกึษาดงันี ้
 ขัน้ตอนที่ 1 การศกึษาบริบทพืน้ท่ีของตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั	 อ�าเภอด�าเนินสะดวก	จงัหวดั
ราชบรีุ	ด้วยการวิจยัเอกสารและการสมัภาษณ์เชิงลกึ
	 	 1.1		ผู้ วิจยัได้ศกึษาเอกสาร	แนวคดิ	ทฤษฎี	และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องของข้อมลูระดบัทตุยิภมิู
จากหลากหลายแหลง่ข้อมลู	การศกึษาประกอบด้วยขัน้ตอน	การรวบรวมเอกสาร	การคดัเลอืกเอกสาร	
และการวิเคราะห์เอกสาร	เพ่ือน�าไปใช้ในการสร้างแบบสมัภาษณ์
	 	 1.2		น�าแบบสมัภาษณ์ท่ีได้จากขัน้ตอนท่ี	1.1	น�าไปสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง
กบัการทอ่งเท่ียวตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั	ประกอบด้วย	กลุม่ผู้น�าชมุชน	4	คน	กลุม่ผู้ประกอบการร้านค้า 
10	คน	กลุ่มชาวบ้านในพืน้ท่ี	 10	คน	 และกลุ่มนกัท่องเท่ียว	 8	 คน	 ท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยและ 
เคยมาทอ่งเท่ียวในตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัมากกวา่	1	ครัง้	รวมทัง้หมด	32	คน	ตามประเดน็ท่ีสงัเคราะห์ 
ได้จากการวิจัยเอกสาร	 คือข้อมูลบริบทพืน้ท่ีทางการท่องเท่ียวของตลาดน�า้เหล่าตั๊กลัก	 ในด้าน 
ของประวตัคิวามเป็นมา	ทรัพยากรการทอ่งเท่ียว	และศกัยภาพทางการทอ่งเท่ียว
	 	 1.3		น�าข้อมลูท่ีได้ไปตรวจสอบข้อมลูด้วยวิธีการตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้า	(triangulation)	
ด้วยการตรวจสอบแหลง่ข้อมลู	การตรวจสอบด้านผู้วิจยั	และการตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี
 ขัน้ตอนที่  2	 การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน�า้เหล่าตั๊กลกัด้วย 
การวิเคราะห์สถิตเิบือ้งต้น	ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป
	 ผู้ วิจยัสร้างแบบสอบถามด้วยการสงัเคราะห์เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องร่วมกบัข้อมลูบริบท
เบือ้งต้นท่ีได้จากการวิจยัในขัน้ท่ี	 1	 หลงัจากนัน้น�าแบบสอบถามไปตรวจสอบหาค่าความเท่ียงตรง
ของเนือ้หา	(IOC)	กบัผู้ เช่ียวชาญ	3	คน	ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญด้านการวิจยัเชิงปริมาณ	1	คน	และ 



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561
Vol.9 No. 2 July-December 2018 91

ผู้ เช่ียวชาญด้านการวิจยัทางทอ่งเท่ียว	2	คน	โดยทกุข้อค�าถามมีคา่คะแนนระหวา่ง	0.67-1.00	จงึน�า
ไปใช้ในแบบสอบถาม
	 ส�าหรับประชากรท่ีใช้ในการศึกษา	 ได้แก่	 นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัตลาดน�า้ 
เหล่าตั๊กลัก	 โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้หลักความน่าจะเป็นแบบการสุ่มโดยบังเอิญ	 
(accidental	 sampling)	 ส�าหรับขนาดของกลุ่มตวัอย่างใช้แนวทางวิธีการค�านวณกลุ่มตวัอย่าง 
ตามสตูรของ	Taro	Yamane	(Yamane,	1967)	แตก่ารลงพืน้ท่ีจริงนัน้เน่ืองจากมีนกัทอ่งเท่ียวเข้ามา 
ในช่วงเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมูลในพืน้ท่ีของตลาดน�า้เหล่าตั๊กลักจ�านวนน้อย	 ท�าให้เก็บ
แบบสอบถามได้เพียง	124	คน
	 เม่ือได้ข้อมูลจากนักท่องเท่ียวแล้วผู้ วิจัยน�าแบบสอบถามไปวิเคราะห์สถิติเบือ้งต้นด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป
 ขัน้ตอนที่ 3 การสงัเคราะห์แนวทางการฟืน้ฟตูลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัโดยใช้ผลการวิจยัเบือ้งต้น 
จากด้านบริบทและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวเป็นพืน้ฐานในสร้างแบบสัมภาษณ์	 น�าไปใช้
สมัภาษณ์เชิงลกึผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องประกอบด้วย	 กลุ่มผู้น�าชมุชน	 4	คน	กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า	 
10	 คน	 กลุ่มชาวบ้านในพืน้ท่ี	 10	 คน	 และกลุ่มนกัท่องเท่ียว	 8	 คน	 รวมทัง้หมด	 32	 คน	น�าข้อมลู 
การสมัภาษณ์มาวิเคราะห์เชิงเนือ้หา	(content	analysis)	ประกอบด้วย	การจดัหมวดหมูต่ามประเดน็
ท่ีศกึษา	จากนัน้ท�าการสรุปและตีความ	และสงัเคราะห์แนวทางการฟืน้ฟตูลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั

ผลการวจิยั
 1.  ข้อมูลบริบทของพืน้ที่ตลาดน�า้เหล่าตั๊กลัก อ�าเภอด�าเนินสะดวก จงัหวัดราชบุรี
	 	 ตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัตัง้อยู่บริเวณปากคลองลดัพลี	 อ�าเภอด�าเนินสะดวก	 จงัหวดัราชบรีุ	 
เป็นตลาดน�า้แห่งแรกของจงัหวดัราชบรีุมีอายยุาวนานมากกว่า	 100	 ปี	 มีความงดงามของเรือนไม้
แบบจีนและวิถีชีวิตแบบจีนริมสองฝ่ังคลอง	 คลองแห่งนีถ้กูขดุขึน้โดยพระราชด�ารัสของรัชกาลท่ี	 4 
เพ่ือเช่ือมให้เป็นคลองสามจงัหวดั	 คือ	 จงัหวดัสมทุรสาคร	จงัหวดัสมทุรสงคราม	และจงัหวดัราชบรีุ	 
ถือเป็นศูนย์กลางในด้านการค้าขายและขนส่งสินค้าในอดีต	 นอกจากนีว้ัฒนธรรมประเพณีของ 
ชาวบ้านตลาดน�า้เหล่าตั๊กลักท่ียังคงสืบทอดต่อกันมา	 ได้แก่	 เทศกาลไหว้เจ้าท่ีชุมชนตลาดน�า้ 
เหล่าตัก๊ลกัจดัขึน้เป็นประจ�าทกุปีจดัท่ีศาลเจ้าแม่ทบัทิมและศาลเจ้าติวลิ่วย่ี	 และงานวิวาห์ทางน�า้
ประเพณีดัง้เดมิของคนในพืน้ท่ีตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั
	 	 โดยปัจจยัทางการทอ่งเท่ียว	5	ด้าน	(5A)	ของตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัประกอบด้วย	สิง่ดงึดดูใจ
ทางการทอ่งเท่ียว	การเข้าถงึแหลง่ทอ่งเท่ียว	การบริการด้านการทอ่งเท่ียว	กิจกรรมการทอ่งเท่ียว	และ
สิง่อ�านวยความสะดวกสามารถแสดงได้ดงัตารางท่ี	1
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ตารางที่ 1	แสดงปัจจยัทางการทอ่งเท่ียว	5	ด้าน

	 	 จากตารางท่ี	1	สามารถแสดงรายละเอียดแยกเป็น	5	ด้าน	ดงันี ้
  1)  สิ่งดงึดดูใจทางการท่องเที่ยว
	 	 	 สิง่ดงึดดูใจของตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั	ประกอบด้วย	4	องค์ประกอบ	คือ	1)	ทศันียภาพ 
ของพืน้ท่ีเป็นบรรยากาศริมน�า้สองฝ่ังคลอง	 2)	 บ้านเรือนไม้แบบจีนเป็นอาคารบ้านเรือนโบราณ 
สะท้อนวฒันธรรมแบบจีน	 3)	 วิถีชีวิตริมน�า้เป็นการด�าเนินชีวิตของชาวบ้านในพืน้ท่ีและการค้าขาย 
แลกเปลี่ยนสินค้าทาน�า้	 และ	 4)	 พิพิธภณัฑ์ตลาดน�า้เป็นสถานท่ีเก็บสิ่งของท่ีส�าคญัของพืน้ท่ี	 เช่น	 
เรือพายชนิดตา่ง	ๆ	ภาพตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัในอดีต	เป็นต้น
  2)  การเข้าถงึแหล่งท่องเที่ยว
	 	 	 เส้นทางเข้าถึงของตลาดน�า้เหล่าตั๊กลักมีความสะดวกสบายสามารถเข้าถึงได้ 
หลากหลายเส้นทางเพราะมีเส้นทางติดต่อกับจังหวัดนครปฐม	 ราชบุรี	 และกรุงเทพมหานคร	 
แตใ่นสว่นของป้ายบอกทางยงัขาดความชดัเจน	ไมมี่ความโดดเดน่เพราะมีขนาดป้ายท่ีเลก็
  3)  การบริการด้านการท่องเที่ยว
	 	 	 ตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัมีการให้บริการด้านข้อมลูแก่นกัทอ่งเท่ียวโดยชาวบ้านท่ีอาศยัอยู่
ท่ีพืน้ท่ีมีความรู้เร่ืองประวตัิความเป็นมา	สามารถให้ข้อมลูขา่วสารและน�าเท่ียวผา่นการนัง่เรือเพ่ือชม 
วิถีชีวิตริมน�า้	 โดยการจดัน�าเท่ียวถือเป็นสว่นหนึง่ของการอนรัุกษ์วิถีชีวิตแบบดัง้เดิมและสร้างรายได้
ให้กบัคนในชมุชนอีกด้วย
  4)  กจิกรรมการท่องเที่ยว
	 	 	 ตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัประกอบด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายท่ีนกัทอ่งเท่ียวสามารถร่วมท�า 
กิจกรรมกับคนในชุมชน	 เช่น	 การล่องเรือชมสวนซึ่งเป็นการน�าเท่ียวโดยการเรือพายชมวิถีเกษตร 
ของชาวบ้าน	 และกิจกรรมอ่ืน	 ๆ	 เช่น	 การป่ันจกัรยาน	 การท�าขนมไทย	 การเรียนพบัใบตอง	 และ 
การตกับาตรตอนเช้า	เป็นต้น

8 

 
ตารางที่ 1แสดงปัจจยัทางการท่องเท่ียว 5 ด้าน 
 

สิ่งดงึดูดใจทาง 
การท่องเที่ยว 

การเข้าถงึแหล่ง
ท่องเที่ยว 

การบริการด้าน 
การท่องเที่ยว 

กจิกรรมการท่องเที่ยว สิ่งอาํนวย 
ความสะดวก 

1. ทศันียภาพของพืน้ท่ี 
2. บ้านเรือนไม้แบบจีน 
3. วิถีชีวิตริมนํา้ 
4. พิพิธภณัฑ์ตลาดนํา้ 

1. เส้นทาง 
2. ป้ายบอกทาง 
 

1. การบริการด้านข้อมลู 
2. การให้บริการด้าน 
การจดันําเท่ียว 

1. นัง่เรือพาย 
2. เดินชมสวน 
3. ป่ันจกัรยาน 
4. การเรียนทําขนม/ 
พบัใบตอง 
5. ตกับาตรตอนเช้า 

1. ท่ีพกัแรม 
2. ลานจอดรถ 
3. ท่ีนัง่สาธารณะ 
4. ร้านอาหาร 
5. โรงพยาบาลดําเนิน 
สะดวก 

 
จากตารางท่ี 1 สามารถแสดงรายละเอียดแยกเป็น5 ด้านดงันี ้
1) ส่ิงดงึดดูใจทางการท่องเที่ยว 
สิง่ดงึดดูใจของตลาดนํา้เหลา่ตัก๊ลกัประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ 1) ทศันียภาพของพืน้ท่ี

เป็นบรรยากาศริมนํา้สองฝ่ังคลอง 2) บ้านเรือนไม้แบบจีนเป็นอาคารบ้านเรือนโบราณสะท้อนวฒันธรรม
แบบจีน 3) วิถีชีวิตริมนํา้เป็นการดําเนินชีวิตของชาวบ้านในพืน้ท่ีและการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าทางนํา้ 
4) พิพิธภณัฑ์ตลาดนํา้เป็นสถานท่ีเก็บสิ่งของท่ีสําคญัของพืน้ท่ี เช่น เรือพายชนิดต่างๆ ภาพตลาดนํา้
เหลา่ตัก๊ลกัในอดีต เป็นต้น 

2) การเข้าถงึแหล่งท่องเที่ยว 
เส้นทางเข้าถึงของตลาดนํา้เหล่าตัก๊ลกัมีความสะดวกสบายสามารถเข้าถึงได้หลากหลาย

เส้นทางเพราะมีเส้นทางติดต่อกบัจงัหวดันครปฐม ราชบรีุ และกรุงเทพมหานครฯ แต่ในส่วนของป้ายบอก
ทางยงัขาดความชดัเจน ไมมี่ความโดดเดน่เพราะมีขนาดป้ายท่ีเลก็ 

3) การบริการด้านการท่องเที่ยว 
ตลาดนํา้เหลา่ตัก๊ลกัมีการให้บริการด้านข้อมลูแก่นกัท่องเท่ียวโดยชาวบ้านท่ีอาศยัอยู่ท่ีพืน้ท่ี

มีความรู้เร่ืองประวตัคิวามเป็นมา สามารถให้ข้อมลูขา่วสารและนําเท่ียวผา่นการนัง่เรือเพ่ือชมวิถีชีวิตริมนํา้ 
โดยการจดันําเท่ียวถือเป็นสว่นหนึง่ของการอนรัุกษ์วิถีชีวิตแบบดัง้เดมิและสร้างรายได้ให้กบัคนในชมุชนอีก
ด้วย 

4) กิจกรรมการท่องเที่ยว 
ตลาดนํา้เหล่าตั๊กลักประกอบด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายท่ีนักท่องเท่ียวสามารถร่วมทํา

กิจกรรมกับคนในชุมชน เช่น การล่องเรือชมสวนซึ่งเป็นการนําเท่ียวโดยการเรือพายชมวิถีเกษตรของ
ชาวบ้าน และกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การป่ันจกัรยาน การทําขนมไทย การเรียนพบัใบตอง และการตกับาตรตอน
เช้า เป็นต้น 
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  5)  สิ่งอ�านวยความสะดวก
	 	 	 ตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัมีสิ่งอ�านวยความสะดวกให้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย	 เช่น	 
ลานจอดรถขนาดใหญ่ซึง่ไมมี่คา่บริการ	มีท่ีพกัแรมซึง่มีเอกลกัษณ์สะท้อนวิถีชีวิตริมน�า้	มีร้านจ�าหนา่ย
อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีหลากหลาย	และมีโรงพยาบาลด�าเนินสะดวกอยูบ่ริเวณใกล้เคียงคอยให้บริการ
ยามฉกุเฉิน	แตต่ลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัยงัขาดห้องน�า้สาธารณะส�าหรับนกัทอ่งเท่ียว	โดยในปัจจบุนัการใช้
บริการห้องน�า้จ�าเป็นต้องขอใช้บริการจากผู้ประกอบการร้านค้าในพืน้ท่ี
 2. ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดน�า้เหล่าตั๊กลัก 

ตารางที่ 2 แสดงความถ่ีและร้อยละข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

9 

5) ส่ิงอาํนวยความสะดวก 
ตลาดนํา้เหลา่ตัก๊ลกัมีสิง่อํานวยความสะดวกให้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย เช่น ลานจอด

รถขนาดใหญ่ซึ่งไม่มีค่าบริการ มีท่ีพกัแรมซึ่งมีเอกลกัษณ์สะท้อนวิถีชีวิตริมนํา้ มีร้านจําหน่ายอาหารและ
เคร่ืองด่ืมท่ีหลากหลาย และมีโรงพยาบาลดําเนินสะดวกอยู่บริเวณใกล้เคียงคอยให้บริการยามฉกุเฉิน แต่
ตลาดนํา้เหล่าตัก๊ลกัยังขาดห้องนํา้สาธารณะสําหรับนักท่องเท่ียว โดยในปัจจุบนัการใช้บริการห้องนํา้
จําเป็นต้องขอใช้บริการจากผู้ประกอบการร้านค้าในพืน้ท่ี 

2. ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดนํา้เหล่าตั๊กลัก  
ตารางที่ 2แสดงความถ่ีและร้อยละข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล ความถี่ (n=124) ร้อยละ 
1. เพศ 

 ชาย 
      หญิง 

 
58 
66 

 
46.77 
53.23 

2. อาย ุ
ต่ํากวา่ 25 ปี 
26-34 ปี 
35-50 ปี 
50-60 ปี 
มากกวา่ 60 ปี 

 
48 
26 
32 
12 
6 

 
38.71 
20.97 
25.81 
9.68 
4.83 

3. รายได้ตอ่เดือน 
น้อยกวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,000 ขึน้ไป 

 
54 
26 
44 

 
43.55 
20.97 
35.48 

4. การศกึษา 
ต่ํากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สงูกวา่ปริญญาตรี 

 
58 
46 
20 

 
46.77 
37.10 
16.13 

5. ลกัษณะการทอ่งเท่ียว 
ครอบครัว 
เพ่ือน 
คูรั่ก 
คนเดียว 
คณะทวัร์ 
อ่ืน ๆ 

 
68 
32 
12 
4 
6 
2 

 
54.84 
25.81 
9.68 
3.23 
4.84 
1.60 
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	 จากตารางท่ี	 2	 พบว่าข้อมูลทางด้านประชากรของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาตลาดน�า้ 
เหล่าตัก๊ลกัส่วนมากเป็นเพศหญิง	 (ร้อยละ	 53.23)	 อายนุ้อยกว่า	 25	 ปี	 (ร้อยละ	 38.71)	 มีรายได้ 
น้อยกวา่	 10,000	บาท	 (ร้อยละ	 43.55)	 มีการศกึษาระดบัต�่ากวา่ปริญญาตรี	 (ร้อยละ	 46.77)	 และ 
เดนิทางมาทอ่งเท่ียวกบัครอบครัว	(ร้อยละ	54.84)

ตารางที่ 3 แสดงผลความพงึพอใจของนกัทอ่งเท่ียวท่ีมีตอ่แหลง่ทอ่งเท่ียวตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั

	 จากตารางท่ี	 3	 พบว่าความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัโดยรวม 
อยู่ในระดบัมาก	 โดยด้านท่ีได้ความพึงพอใจมากท่ีสดุ	 ได้แก่	 ด้านการให้บริการทางการท่องเท่ียว	 
(4.73)	 รองลงมาคือ	 ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว	 (3.69)	 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก	 (3.68)	 
ด้านการเข้าถงึ	(3.61)	ด้านบลุากร	(3.55)	และด้านสิง่ดงึดดูใจทางการทอ่งเท่ียว	(3.27)	ตามล�าดบั

10 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่าข้อมลูทางด้านประชากรของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาตลาดนํา้เหล่าตัก๊ลกั

สว่นมากเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 53.23) อายนุ้อยกว่า 25 ปี (ร้อยละ 38.71) มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท 
(ร้อยละ 43.55) มีการศึกษาระดบัต่ํากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 46.77) และเดินทางมาท่องเท่ียวกับ
ครอบครัว (ร้อยละ 54.84) 
ตารางที่ 3 แสดงผลความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีตอ่แหลง่ท่องเท่ียวตลาดนํา้เหลา่ตัก๊ลกั 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 
(n=124) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ความหมาย 

เชงิพืน้ที่ 
1. ด้านสิง่อํานวยความสะดวก เช่น ท่ีพกัแรม  

ห้องนํา้สาธารณะ เป็นต้น 
2. ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว เช่น ป้ายบอกทาง 

เส้นทางการเข้าถงึ เป็นต้น 

 
3.68 

 
3.61 

 
0.94 

 
0.88 

 
มาก 

 
มาก 

เชงิออกแบบ 
3. ด้านการให้บริการท่องเ ท่ียว  เช่น  การให้บริการ 

ด้านข้อมลู เป็นต้น 
4. ด้านกิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียว เช่น ประเภทกิจกรรม 

ความเหมาะสม เป็นต้น 

 
4.73 

 
3.69 

 
0.78 

 
0.92 

 
มากท่ีสดุ 

 
มาก 

เชงิเศรษฐกจิและสังคม 
5. ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว เช่น ทัศนียภาพ 

ผลติภณัฑ์ เป็นต้น 
6. ด้านบคุลากร เช่น จํานวนบคุลากร ทกัษะการให้บริการ 

ความรู้การทอ่งเท่ียว เป็นต้น 

 
3.27 

 
3.55 

 
0.88 

 
0.86 

 
ปานกลาง 

 
มาก 

รวมเฉล่ีย 3.76 0.92 มาก 
 
จากตารางท่ี 3 พบว่าความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดนํา้เหล่าตัก๊ลกัโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก โดยด้านท่ีได้ความพงึพอใจมากท่ีสดุได้แก่ ด้านการให้บริการทางการท่องเท่ียว(4.73) รองลงมา
คือด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว (3.69) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก(3.68) ด้านการเข้าถึง(3.61) ด้านบลุากร
(3.55) และด้านสิง่ดงึดดูใจทางการท่องเท่ียว(3.27)ตามลําดบั 

 
3. แนวทางการฟ้ืนฟูตลาดนํา้เหล่าตั๊กลัก 
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 3. แนวทางการฟ้ืนฟูตลาดน�า้เหล่าตั๊กลัก
	 	 จากการศึกษาสามารถสงัเคราะห์แนวทางการฟิน้ฟูตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัได้	 3	 แนวทาง 
คือ	การฟืน้ฟเูชิงพืน้ท่ี	การฟืน้ฟเูชิงออกแบบ	และการฟืน้ฟเูชิงเศรษฐกิจและสงัคมดงัภาพท่ี	1

11 

การฟ้ืนฟูเชงิพืน้ที่ 

- ด้านสิ่งอาํนวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยว 
- ด้านการเข้าถงึแหล่งท่องเที่ยว 

การฟ้ืนฟูเชงิออกแบบ 

-ด้านกจิกรรมการท่องเที่ยว 
- ด้านการบริการการ
ท่องเที่ยว 

การฟ้ืนฟูเชงิเศรษฐกจิและสังคม 

- ด้านสิ่งดงึดูดใจทาง 
การท่องเที่ยว 
- ด้านบุคลากรในพืน้ที่ 

แนวทางการฟ้ืนฟูตลาดนํา้เหล่าตั๊กลัก อาํเภอดาํเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

จากการศึกษาสามารถสงัเคราะห์แนวทางการฟิ้นฟูตลาดนํา้เหล่าตัก๊ลกัได้ 3 แนวทาง คือ การ
ฟืน้ฟเูชิงพืน้ท่ี การฟืน้ฟเูชิงออกแบบ และการฟืน้ฟเูชิงเศรษฐกิจและสงัคมดงัภาพท่ี 1 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 โมเดลการฟืน้ฟตูลาดนํา้เหลา่ตัก๊ลกั อําเภอดําเนินสะดวก จงัหวดัราชบรีุ 
 

3.1 การฟ้ืนฟูเชิงพืน้ที่ มีลกัษณะการฟืน้ฟทูางกายภาพโดยคํานึงถึงสภาพของพืน้ท่ีเป็นหลกั 
สําหรับพืน้ท่ีตลาดนํา้เหลา่ตัก๊ลกัสามารถแบง่ได้ 2 ด้านคือ ด้านสิง่อํานวยความสะดวก และด้านการเข้าถึง
แหลง่ท่องเท่ียว 

1)ด้านสิง่อํานวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว 
จากการศึกษาพบว่า ตลาดนํา้เหล่าตั๊กลักมีจํานวนห้องนํา้สาธารณะท่ีไม่เพียงต่อ

นกัท่องเท่ียว ดงันัน้ตลาดนํา้เหล่าตัก๊ลกัควรมีการฟืน้ฟูห้องนํา้สาธารณะเดิมท่ีอยู่ในสภาพเส่ือมโทรมให้
กลับมาใช้บริการได้ รวมถึงการสร้างห้องนํา้สาธารณะเพ่ิมเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว 
นอกจากการจดัสร้างแล้ว ควรมีการวางแผนการบริหารจดัการให้คนในชมุชนมีส่วนร่วมในการดแูลเพ่ือให้
อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใช้บริการสําหรับนกัท่องเท่ียว 

ในสว่นของลานจอดรถอยูใ่กล้กบัสถานท่ีท่องเท่ียวซึง่มีความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว แตย่งั
ขาดการดแูลเอาใจใส่จากคนในชมุชน โดยคนในชมุชนควรวางแผนบริหารให้จดัการดแูลให้ลานจอดรถอยู่
ในสภาพท่ีพร้อมใช้ และควรมีการจดัทําแผนท่ีสําหรับการท่องเท่ียวตลาดนํา้เหลา่ตัก๊ลกัไว้ท่ีลานจอดรถเพ่ือ
อํานวยความสะดวกให้แก่นกัท่องเท่ียว 

การจดัการขยะภายในตลาดนํา้เหล่าตัก๊ลกั ถังขยะท่ีมีอยู่ภายในตลาดนํา้เหล่าตัก๊ลกัมี
จํานวนไมเ่พียงพอและถงัขยะท่ีมีอยู่ตัง้อยู่ในสถานท่ีท่ีไม่เหมาะสม ดงันัน้ ชมุชนตลาดนํา้เหลา่ตัก๊ลกัควรมี
การฟืน้ฟใูนเร่ืองของการจดัหาถงัขยะไว้สําหรับบริการเพ่ือเพิ่มความสะดวกให้กบัตวันกัท่องเท่ียวและเพ่ือ

ภาพที่ 1 โมเดลการฟืน้ฟตูลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั	อ�าเภอด�าเนินสะดวก	จงัหวดัราชบรีุ

  3.1  การฟ้ืนฟูเชิงพืน้ที่	 มีลกัษณะการฟืน้ฟูทางกายภาพโดยค�านึงถึงสภาพของพืน้ท่ี 
เป็นหลกั	 ส�าหรับพืน้ท่ีตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัสามารถแบ่งได้	 2	 ด้าน	 คือ	 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก	 
และด้านการเข้าถงึแหลง่ทอ่งเท่ียว
	 	 	 	 1)	ด้านสิง่อ�านวยความสะดวกทางการทอ่งเท่ียว
	 	 	 	 	 จากการศกึษาพบวา่	ตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัมีจ�านวนห้องน�า้สาธารณะท่ีไมเ่พียงตอ่
นกัทอ่งเท่ียว	ดงันัน้ตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัควรมีการฟืน้ฟหู้องน�า้สาธารณะเดมิท่ีอยูใ่นสภาพเสื่อมโทรม
ให้กลบัมาใช้บริการได้	รวมถงึการสร้างห้องน�า้สาธารณะเพ่ิมเพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่นกัทอ่งเท่ียว	
นอกจากการจดัสร้างแล้ว	 ควรมีการวางแผนการบริหารจดัการให้คนในชมุชนมีส่วนร่วมในการดแูล 
เพ่ือให้อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใช้บริการส�าหรับนกัทอ่งเท่ียว
	 	 	 	 	 ในสว่นของลานจอดรถอยูใ่กล้กบัสถานท่ีทอ่งเท่ียวซึง่มีความสะดวกแก่นกัทอ่งเท่ียว 
แต่ยงัขาดการดแูลเอาใจใส่จากคนในชุมชน	 โดยคนในชุมชนควรวางแผนบริหารให้จดัการดแูลให้ 
ลานจอดรถอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใช้	และควรมีการจดัท�าแผนท่ีส�าหรับการทอ่งเท่ียวตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั
ไว้ท่ีลานจอดรถเพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่นกัทอ่งเท่ียว
	 	 	 	 	 การจดัการขยะภายในตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั	ถงัขยะท่ีมีอยูภ่ายในตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั 
มีจ�านวนไมเ่พียงพอและถงัขยะท่ีมีอยูต่ัง้อยูใ่นสถานท่ีท่ีไมเ่หมาะสม	ดงันัน้	ชมุชนตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั
ควรมีการฟืน้ฟใูนเร่ืองของการจดัหาถงัขยะไว้ส�าหรับบริการเพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้กบัตวันกัทอ่งเท่ียว
และเพ่ือรักษาความสะอาดภายในชมุชนด้วย	และชมุชนควรร่วมกนัท�าถงัขยะให้มีความนา่สนใจและ
ตัง้ถงัขยะให้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีเหมาะสม
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	 	 	 	 ตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัยงัขาดผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีมีเอกลกัษณ์	 ดงันัน้ชุมชนตลาดน�า้ 
เหล่าตัก๊ลกัควรมีการฟืน้ฟูในเร่ืองของสินค้าและผลิตภณัฑ์ท่ีท�าให้นกัท่องเท่ียวได้รู้จกักบัตลาดน�า้ 
เหล่าตัก๊ลกัมากย่ิงขึน้จากสินค้าท่ีชุมชนมีอยู่	 โดยสินค้าควรมีความแตกต่างและแสดงจุดเด่นของ 
ตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั
	 	 	 	 การให้บริการด้านความปลอดภัยส�าหรับตลาดน�า้เหล่าตั๊กลัก	 ชุมชนตลาดน�า้ 
เหล่าตัก๊ลกัมีโรงพยาบาลด�าเนินสะดวกซึ่งอยู่ใกล้กบัชมุชนและใช้ระยะเวลาไม่นานในการเดินทาง	 
แต่ชุมชนตลาดน�า้เหล่าตั๊กลักยังไม่มีศูนย์พยาบาลหน่วยย่อยในพืน้ท่ีไว้คอยบริการเม่ือเกิดเหตุ
ฉกุเฉินกบันกัท่องเท่ียวท่ีประสบอบุตัิเหตท่ีุไม่ร้ายแรงหรือเหตท่ีุต้องมีการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นก่อน 
ดังนัน้	 ชุมชนตลาดน�า้เหล่าตั๊กลักควรฟื้นฟูเร่ืองของศูนย์พยาบาลหน่วยย่อยในชุมชน	 โดยการ 
ขอความร่วมมือจากหน่วยงานหรือศูนย์อนามัยเพ่ือขอศูนย์พยาบาลหน่วยย่อยจากโรงพยาบาล 
มาประจ�าท่ีตลาดน�า้เหล่าตั๊กลักและจัดแบ่งพืน้ท่ีบนพิพิธภัณฑ์เป็นห้องไว้ให้กับศูนย์พยาบาล 
หนว่ยยอ่ยเพ่ือจดัไว้เป็นพืน้ท่ีท่ีคอยชว่ยเหลือชาวบ้านและนกัทอ่งเท่ียวได้ทนัเวลา
	 	 	 	 2)	ด้านการเข้าถงึแหลง่ทอ่งเท่ียวตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั
	 	 	 	 	 จ�านวนป้ายบอกทางท่ีมายังตลาดน�า้เหล่าตั๊กลักยังมีจ�านวนไม่เพียงพอและ 
ตวัหนงัสือบนป้ายบอกทางไม่มีความชดัเจนท�าให้นกัท่องเท่ียวหลงหรือไม่สามารถเดินทางเข้ามา 
ในพืน้ท่ีได้ดังนัน้ชุมชนตลาดน�า้เหล่าตั๊กลักควรฟื้นฟูเร่ืองของป้ายบอกทางโดยการเพ่ิมจ�านวน	 
และจดัท�าป้ายท่ีมีขนาดเหมาะสมสามารถมองเหน็ได้งา่ย
	 	 	 	 	 เส้นทางของถนนท่ีใช้เดินทางเข้ามายงัตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัมีความไม่ปลอดภยั 
ในเร่ืองของขอบถนนท่ีไม่มีท่ีกัน้ระหว่างถนนกบัคนัสวนเกษตรของชาวบ้าน	และในช่วงของถนนกบั 
คอสะพาน	 	 เพราะเป็นช่วงโค้งพอดีอาจท�าให้เกิดอนัตรายระหว่างทางต่อนกัท่องเท่ียวท่ีไม่คุ้นเคย 
เส้นทางและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักท่องเท่ียวท่ีขับรถด้วยความประมาทหรือไม่ระมัดระวัง 
ในการขบัรถ	 ดงันัน้ชมุชนตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัควรฟืน้ฟูเร่ืองของความปลอดภยัของถนนท่ีเดินทาง 
ไปยงัตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั	โดยการท�าท่ีกัน้ถนนทัง้สองข้างทางขึน้มาตลอดเส้นทางการเดนิทางเข้าไปยงั 
ตลาดน�า้เหล่าตั๊กลักเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในการเดินทางทัง้ชาวบ้านและ 
นกัทอ่งเท่ียว
  3.2 การฟ้ืนฟูเชิงออกแบบ คือ	การทราบถงึพืน้ท่ีท่ีจ�าเป็นต้องปรับปรุงฟืน้ฟโูดยค�านงึ
ถงึด้านกายภาพ	เศรษฐกิจ	สงัคม	สิง่แวดล้อม	และวฒันธรรมคือการให้ชมุชนมีสว่นร่วมและสนบัสนนุ
ในการท�าโครงการ	 เพ่ือให้ชมุชนเมืองท่ีไมมี่คณุคา่ในพืน้ท่ีเกิดคณุคา่ทางด้านศิลปะโดยแบง่ออกเป็น	 
2	แนวทาง	ได้แก่	การฟืน้ฟกิูจกรรม	และการฟืน้ฟกูารบริการด้านการทอ่งเท่ียว
	 	 	 	 1)	การฟืน้ฟกิูจกรรมของตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั	
	 	 	 	 	 ตลาดน�า้ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น	 2	 กิจกรรม	 คือ	 กิจกรรมนั่งเรือพายชมสวน 
ของชุมชนตลาดน�า้เหล่าตั๊กลัก	 และการป่ันจักรยานชมวิถีชีวิตของชุมชนตลาดน�า้เหล่าตั๊กลัก	 
กิจกรรมของตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกันัน้มีความหลากหลายและเป็นวิถีชีวิตชมุชนตลาดน�า้อย่างแท้จริง	
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ท�าให้เม่ือนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายังตลาดน�า้เหล่าตั๊กลักได้สัมผัสบรรยากาศของความสงบ	 
ความเป็นธรรมชาติของพืน้ท่ีและวิถีชีวิตของตลาดน�า้ในสมัยก่อน	 ในเร่ืองของสถานท่ีท่ีใช้ท�า 
กิจกรรมนัน้มีความเหมาะสมเป็นอย่างมาก	 แต่ในเร่ืองของระยะเวลาในการท�ากิจกรรมล่องเรือ 
ชมสวนยงัอยูใ่นความพงึพอใจระดบัปานกลาง	 รวมไปถงึความเหมาะสมของราคาและความรู้ท่ีได้รับ
จากการท�ากิจกรรมยงัอยูใ่นความพงึพอใจระดบัปานกลาง	ดงันัน้ชมุชนตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัควรฟืน้ฟ ู
ในเร่ืองของกิจกรรมส�าหรับนกัท่องเท่ียว	 โดยการเพ่ิมระยะเวลาในการท�ากิจกรรมให้นกัท่องเท่ียวได้
สมัผสักบับรรยากาศตลาดน�า้อยา่งแท้จริง	ซึง่ในการท�ากิจกรรมต้องมีการให้ความรู้แก่นกัทอ่งเท่ียวเพ่ิม
มากขึน้		ในเร่ืองของประวตัพืิน้ท่ีตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัและการใช้ชีวิตของชาวบ้านริมคลองด�าเนินสะดวก
ให้แก่นกัทอ่งเท่ียวได้ทราบความเป็นมา	และควรมีการประชาสมัพนัธ์งานวิวาห์ทางน�า้ตามศนูย์จดัการ
แสดงต่าง	 ๆ	 เพ่ือท�าให้กิจกรรมวิวาห์ทางน�า้ของตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัได้เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ไป 
เม่ือมีบคุคลท่ีให้ความสนใจจงึเกิดเป็นการรับจดังานวิวาห์ทางน�า้ท่ีตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัขึน้ให้กบับคุคล
ท่ีสนใจและเป็นการสร้างกิจกรรมท่ีมีความแปลกใหมใ่ห้เกิดความแตกตา่งจากสถานท่ีทอ่งเท่ียวอ่ืน	ๆ 
และเพ่ือเพ่ิมสิ่งดึงดูดความสนใจจากนักท่องเท่ียวท�าให้ชุมชนและชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมขึน้จาก 
นกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิทางเข้ามาท�ากิจกรรมภายในตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั
	 	 	 	 2)		การฟืน้ฟบูริการด้านการทอ่งเท่ียว	
	 	 	 	 	 2.1)	 ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเท่ียวและช่องทางการประชาสัมพันธ์	 ชุมชน 
ตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัยงัไม่มีศนูย์บริการข้อมลูแก่นกัท่องเท่ียว	 ดงันัน้ชุมชนชนตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกั 
ควรฟืน้ฟูเร่ืองศูนย์บริการข้อมลูให้กับนกัท่องเท่ียว	 โดยการจดัตัง้ศูนย์ให้ข้อมลูข่าวสารและควรมี 
การสร้างชอ่งทางการประชาสมัพนัธ์ท่ีหลากหลาย	เชน่	เวบ็ไซต์	เฟซบุ๊ก	เป็นต้น	และต้องมีการอพัเดต
ข้อมลูขา่วสารอยูต่ลอดเวลาเพ่ือให้นกัทอ่งเท่ียวสามารถตดิตามกิจกรรมได้ในแตล่ะวนั	
	 	 	 	 	 2.2)	 กฎระเบียบในการปฏิบัติตนของนักท่องเท่ียวและชาวบ้านในชุมชน 
ตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกั	 ชุมชนตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัยงัไม่มีข้อก�าหนดหรือกฎระเบียบท่ีชดัเจน	 ดงันัน้ 
ชุมชนชนตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัควรฟืน้ฟูในเร่ืองของการตัง้กฎระเบียบในการปฏิบตัิตนของนักท่อง
เท่ียวและชาวบ้าน	 โดยการจดัท�าป้ายท่ีบง่บอกถึงข้อปฏิบตัิของชาวบ้านในชมุชนกบันกัทอ่งเท่ียวขึน้ 
เพ่ือสร้างข้อตกลงและความเข้าใจท่ีตรงกนัท�าให้เกิดความเป็นระเบียบในชมุชน
  3.3 การปรับปรุงฟ้ืนฟูเชิงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม	 เป็นการพฒันาคนและ 
การพัฒนาพืน้ท่ี	 เป็นการปรับปรุงสภาพการอยู่อาศัยของประชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเมืองให้ดีขึน้	 
รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพให้ประชาชนมีคณุภาพท่ีดี	 และมุ่งเน้นการเพ่ิมมลูค่าให้กบัอสงัหาริมทรัพย์
มากกวา่เร่ืองคณุภาพชีวิต	ซึง่สามารถแบง่ได้เป็น	2	แนวทางดงันี	้
	 	 	 	 1)	การปรับปรุงฟืน้ฟสูิง่ดงึดดูใจทางการทอ่งเท่ียว	
	 	 	 	 	 1.1)	ด้านทศันียภาพของพืน้ท่ี	ตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัมีบรรยากาศท่ีร่มร่ืน	มีอากาศ
ถ่ายเทสะดวก	ท�าให้นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามายงัตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัได้รับบรรยากาศท่ีบริสทุธ์ิ 

ของสถานท่ีแห่งนี	้ รวมไปถึงพืน้ท่ีมีความสะอาด	 ซึ่งบริเวณตลาดน�า้เหล่าตั๊กลักและบรรยากาศ 
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ของตลาดน�า้เป็นสิ่งท่ีสามารถดงึดดูให้นกัท่องเท่ียวเข้ามาสมัผสักบัวิถีชีวิตริมน�า้ได้	 แต่ยงัมีเรือยนต์
รับจ้างบางสว่นท่ีปลอ่ยควนัเคร่ืองขึน้สูช่ัน้บรรยากาศท�าให้เกิดกลิน่เหมน็ของน�า้มนัเคร่ืองและลอยขึน้ 
มาบนบรรยากาศของตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกั	 ดงันัน้ชมุชนตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัจึงควรท่ีจะอนรัุกษ์และ
มีการปรับปรุงฟื้นฟูพืน้ท่ีให้สภาพแวดล้อมมีบรรยากาศท่ีดีไม่เป็นมลพิษจากควนัของเคร่ืองยนต์ 
โดยการขอความร่วมมือกนัจากผู้ประกอบการเรือรับจ้างไม่ให้ติดเคร่ืองยนต์ในบริเวณตวัตลาดน�า้ 
เหลา่ตัก๊ลกัเพ่ือลดมลพิษทางอากาศ	และคงเอกลกัษณ์วิถีชีวิตของคนในชมุชน
	 	 	 	 	 1.2)	 เอกลกัษณ์ของอาคารบ้านเรือนแบบดัง้เดิม	 บ้านเรือนไม้เก่าของตลาดน�า้ 
ถือเป็นความโดดเดน่และเป็นเอกลกัษณ์ของชมุชนตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั	 เน่ืองจากเป็นบ้านไม้เก่าแก่
ทัง้หมดตัง้แต่มีการเร่ิมก่อสร้างตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัขึน้มา	 และยงัเป็นห้องแถวเรือนไม้ท่ีมีความยาว
และทางเดนิเท้าตลอดแนว		ซึง่เป็นบ้านแบบดัง้เดมิของคนจีนในสมยัก่อน	แตบ่างบ้านสภาพบ้านเรือน
มีความเสื่อมโทรมลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก	 ดงันัน้	 ชมุชนตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัควรมีการปรับปรุง
ฟืน้ฟบู้านเรือนให้ดมีูสภาพท่ีดีเหมือนเดมิตัง้แตใ่นอดีต	เม่ือมีการปรับปรุงฟืน้ฟบู้านควรอนรัุกษ์รูปแบบ 
บ้านไม้แบบดัง้เดิมไว้ไม่ให้ความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของชมุชนเลือนหายไป	ควรท่ีจะใช้ไม้แทน
การใช้ปนูเพ่ือท่ีจะได้อนรัุกษ์ความเป็นวิถีชีวิตไทยจีนริมคลองด�าเนินสะดวกไว้เพ่ือท่ีจะสืบทอดตอ่ไป
ยงัรุ่นลกู	รุ่นหลาน
	 	 	 	 	 1.3)		ประเพณีและวฒันธรรม	 ภายในชุมชนตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัยงัมีประเพณี 
ท่ีจัดขึน้เป็นประจ�าในทุก	 ๆ	 ปี	 คือเทศกาลไหว้เจ้าแบบจีน	 แต่ประเพณีลงเรือลอยกระทงและ
ประเพณีงานวิวาห์ทางน�า้ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของชมุชนได้สญูหายไปในปัจจบุนั	ดงันัน้ชมุชนตลาดน�า้ 
เหลา่ตัก๊ลกัจงึควรผลกัดนัการประชาสมัพนัธ์เทศกาลไหว้ศาลเจ้า	 และฟืน้ฟกูารจดักิจกรรมประเพณี 
ลงเรือลอยกระทงและประเพณีงานวิวาห์ทางน�า้ให้กลบัมาอีกครัง้	 เพ่ือแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรม 
และวิถีชีวิตริมน�า้แบบคนจีนดัง้เดิมอนัเป็นจดุเดน่ของพืน้ท่ีตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั
	 	 	 	 2)	การฟืน้ฟดู้านบคุลากร	
	 	 	 	 	 จากการสมัภาษณ์ประชาชนในพืน้ท่ีและการสอบถามนักท่องเท่ียวท่ีเดินทาง 
เข้ามาท่องเท่ียวยังตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัพบว่า	 ภายในตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัมีประชาชนท่ีมีความรู้	 
ความเข้าใจ	 ในเร่ืองของการท่องเท่ียวอยู่ในระดบัปานกลาง	ท�าให้เกิดระบบการจดัการท่องเท่ียว 
ไม่เป็นระบบและท�าให้การจดัการพืน้ท่ีทอ่งเท่ียวของชมุชนตลาดน�า้เป็นไปได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ	
แต่ประชาชนในพืน้ท่ีสามารถให้บริการนักท่องเท่ียวได้ด้วยความเต็มใจและมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี 
ต่อนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายังตลาดน� า้เหล่าตั๊กลัก	 ดังนัน้	 ตลาดน� า้เหล่าตั๊กลักควรท่ีจะ 
ได้รับการฟื้นฟูในเร่ืองของความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการท่องเท่ียวภายใน	 โดยจัดการอบรม 
เพ่ือสร้างความรู้	ความเข้าใจให้กบัประชาชนท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัให้ไปในทิศทางเดียวกนั 
ให้แหล่งท่องเท่ียวมีประสิทธิภาพมากขึน้	 และให้นกัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจจากการต้อนรับ 
ของประชาชนในพืน้ท่ี	 ท่ีมีความรู้ท่ีสามารถอธิบายสถานท่ีท่องเท่ียวให้กบันกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทย 
และชาวตา่งชาตเิข้าใจได้งา่ยและถกูต้องมากย่ิงขึน้
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อภปิรายผล
	 ในส่วนของบริบทพืน้ท่ีตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกั	 ตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัถือเป็นตลาดน�า้แห่งแรก 
ของประเทศไทยมีการขุดคลองขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี	 4	 เพ่ือเช่ือมการติดต่อของคลองในสามจงัหวดั	 
คือ	 จังหวัดสมุทรสาคร	 จังหวัดสมุทรสงคราม	 และจังหวัดราชบุรี	 เม่ือมีการขุดคลองขึน้จึงเกิด 
ศูนย์การค้าขายและขนส่งสินค้า	 โดยชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรน�าผลผลิต 
ทางการเกษตร	พายเรือออกมาขายเพ่ือหารายได้	 ซึง่เป็นวิถีชีวิตริมน�า้ของคนในสมยัก่อน	 และเม่ือ 
มีนกัท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาจึงท�าให้ตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกักลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสื่อถึงวิถีชีวิต 
ในอดีตมาจนถึงปัจจบุนั	 	 ซึง่พบว่าสอดคล้องกบัวรรณี	สินศภุรัตน์	 และคณะ	 (2558)	 และอภิญญา	 
สายสดุธง	 (2553)	 ได้กล่าวไว้ว่า	 อ�าเภอด�าเนินสะดวกในสมยัก่อนเป็นท่ีราบลุ่ม	 มีป่าดงไผ่	 และ 
ต้นเสือหมอบ	 ไม่มีคลองมากมายเหมือนเช่นในปัจจบุนั	 เป็นชมุชนชาวจีนแต้จ๋ิวและจีนไหหล�าตัง้แต ่
ครัง้เม่ือเร่ิมขุดคลองด�าเนินสะดวก	 โดยพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 
ขดุเม่ือประมาณปี	พ.ศ.		2409-2411	เพ่ือเช่ือมแมน่�า้แมก่ลองและแมน่�า้ทา่จีน	โดยชาวจีนซึง่เป็นแรงงาน
หลกัในการขดุคลองในครัง้นัน้และได้ตัง้รกรากอยู่ริมสองฝ่ังคลอง	 เม่ือการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	 
ได้น�าภาพของตลาดน�า้ปากคลองลดัพล	ีออกเผยแพร่แก่สายตานกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตเิม่ือประมาณ
ปี	พ.ศ.	2510	ตลาดน�า้ปากคลองลดัพลีในฐานะของตลาดน�า้ด�าเนินสะดวก	จงึได้มีช่ือเสียงมาจนถงึ
ปัจจบุนั
	 ในส่วนของการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกั	 จังหวดั
ราชบุรี	 พบว่าความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบส�าคญัในการตดัสินใจมาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว	 
โดยใช้ปัจจยัทางด้านการทอ่งเท่ียวทัง้	 5	 ด้าน	 คือ	 ด้านสิ่งดงึดดูใจทางการท่องเท่ียว	 ด้านการเข้าถึง 
แหล่งท่องเท่ียว	 ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว	 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก	 และด้านการบริการทาง 
การทอ่งเท่ียว	ซึง่สอดคล้องกบัอภิญญา	สดุสายธง	(2553)	ท่ีกลา่วไว้วา่การศกึษาความพงึพอใจของ 
นกัทอ่งเท่ียวจะต้องศกึษาความพงึพอใจในด้านตา่ง	ๆ 	จ�านวน		5		ด้าน	ได้แก่	ด้านสถานท่ีหรือสิง่ดงึดดูใจ 
ของสถานท่ีทอ่งเท่ียว	 ด้านกิจกรรมการทอ่งเท่ียว	 ด้านสิง่อ�านวยความสะดวกของสถานท่ี	 ด้านการให้ 
บริการของผู้ จ�าหน่ายสินค้าและผู้ ให้บริการ	 และด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว	 ซึ่งคือการส�ารวจ 
ความพึงพอใจโดยรวมของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน�า้	 ซึ่งจากท่ีผู้ วิจยัได้ศึกษาความพึงพอใจของ 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั	พบว่า	 ทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั 
มีความพึงพอใจในด้านสถานท่ีท่องเท่ียวมากท่ีสุด	 ทัง้ในเร่ืองของทัศนียภาพท่ีมีความสวยงาม	 
มีความร่มร่ืน	 รวมถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของอาคารบ้านเรือนและวิถีชีวิตของชมุชน	ซึง่สอดคล้อง 
กับงานวิจัยของสุวัจชัย	 เสมา	 (2550)	 และเจตน์สฤษฎ์ิ	 สงัขพันธ์	 และคณะ	 (2559)	 ท่ีกล่าวว่า	 

นักท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจเก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียวและสินค้าในแหล่งท่องเท่ียวซึ่งมี 
ความนา่สนใจในหมูน่กัทอ่งเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก	สว่นด้านการบริการการทอ่งเท่ียวและความปลอดภยั 
อยูใ่นระดบัปานกลาง	สว่นด้านความพงึพอใจท่ีรองลงมาอยูใ่นระดบัปานกลางของนกัทอ่งเท่ียวท่ีมีตอ่
ตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั	คือ	ด้านการเข้าถงึแหลง่ทอ่งเท่ียวและด้านสิง่อ�านวยความสะดวก	คือ	ตลาดน�า้
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เหลา่ตัก๊ลกั	มีการเข้าถงึแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีหลากหลายโดยสามารถเข้าถงึได้โดยรถสว่นตวั	มีรถโดยสาร
ผ่านและสามารถนัง่เรือเข้ามาได้ด้วย	 รวมถึงมีสถานท่ีจอดรถท่ีพียงพอ	 รองลงมาเป็นด้านกิจกรรม 
การท่องเท่ียวซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของพชัรดา	 มงคงนวคณุ	 (2555)	 ท่ีกล่าวไว้ว่า	 ด้านช่องทาง 
การจัดจ�าหน่ายและด้านความสะดวกในการเดินทางมาท่องเท่ียว	 คือการมีรถโดยสารผ่านและมี 
สถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอและปลอดภยัมีความพงึพอใจระดบัปานกลาง
	 การสงัเคราะห์แนวทางในการฟืน้ฟตูลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั	อ�าเภอด�าเนินสะดวก	จงัหวดัราชบรีุ	
จากการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่าแนวทางการฟืน้ฟตูลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัแบ่งได้เป็น	 3	ประเด็นหลกั	 คือ	 
การฟืน้ฟเูชิงพืน้ท่ี	การฟืน้ฟเูชิงออกแบบและการฟืน้ฟเูชิงเศรษฐกิจสงัคมและวฒันธรรมซึง่สอดคล้อง
กบัรูปแบบการปรับปรุงฟืน้ฟขูองยงธนิศร์		พิมลเสถียร	(2556)	ได้กลา่วไว้วา่	การปรับปรุงฟืน้ฟสูามารถ
แบง่ออกได้	3	กรณี	คือ	1)	การปรับปรุงฟืน้ฟเูชิงพืน้ท่ี	เชน่	พืน้ท่ีทางประวตัศิาสตร์	พืน้ท่ีท่ีมีความล้าสมยั
บางสว่นและพืน้ท่ีท่ีมีความล้าสมยัอยา่งสิน้เชิง		2)	การปรับปรุงฟืน้ฟเูชิงออกแบบ	คือการปรับปรุงฟืน้ฟู
ชมุชนเป็นแนวคดิท่ีค�านงึถงึด้านกายภาพ	เศรษฐกิจ	สงัคม	สิง่แวดล้อมและวฒันธรรมเข้ามาเก่ียวข้อง		
3)	การปรับปรุงฟืน้ฟเูชิงเศรษฐกิจสงัคม	 คือ	การพฒันาคนและการพฒันาเศรษฐกิจ	ดงันัน้	 จากการ 
ท่ีผู้ วิจัยได้ศึกษาบริบทพืน้ท่ีและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อชุมชนตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกั 
พบว่า	 ควรฟื้นฟูด้านการบริการด้านการท่องเท่ียวมากท่ีสุด	 เช่น	 ศูนย์บริการด้านสุขภาพหรือ 
ศนูย์พยาบาลหนว่ยยอ่ย	รวมไปถงึชอ่งทางการประชาสมัพนัธ์		ซึง่ชมุชนยงัไมมี่การให้บริการการทอ่งเท่ียว 
ส�าหรับนกัทอ่งเท่ียว	จงึควรฟืน้ฟโูดยสร้างขึน้มาใหม	่ และสิ่งท่ีชมุชนควรฟืน้ฟรูองลงมาในระดบัมาก	 
คือด้านการเข้าถึงแหลง่ทอ่งเท่ียว	 เช่น	 ป้ายบอกทาง	ควรมีการฟืน้ฟใูห้กลบัมามีสภาพดีและท�าป้าย 
บอกทางใหมท่ี่มีเอกลกัษณ์และเพ่ิมจ�านวนป้ายบอกทางให้มากย่ิงขึน้		ด้านกิจกรรมในแหลง่ทอ่งเท่ียว
ควรฟืน้ฟโูดยการเพ่ิมระยะเวลาในการท�ากิจกรรมและมีการออกแบบกิจกรรมท่ีแปลกใหม่แต่สื่อให้
เหน็ถงึวิถีชีวิตริมน�า้		ด้านสิง่อ�านวยความสะดวก	ควรมีการฟืน้ฟหู้องสขุาสาธารณะให้มีความสะอาด	
และด้านบคุลากรในพืน้ท่ีชมุชนควรมีการจดัอบรมให้กบัประชาชนในพืน้ท่ีอย่างสม�่าเสมอ	 เพ่ือเพ่ิม
ความรู้ความสามารถ		สว่นในด้านสิง่ดงึดดูใจทางการทอ่งเท่ียวของชมุชนนกัทอ่งเท่ียวเหน็วา่เป็นสิง่ท่ี
โดดเดน่ของชมุชน	เน่ืองจากชมุชนมีทศันียภาพท่ีร่มร่ืน	อากาศถ่ายเท	พืน้ท่ีมีความสะอาด	และมีบ้าน
เรือนไม้และวิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลกัษณ์	สิง่เหลา่นีถื้อเป็นองค์ประกอบหลกัท่ีดงึดดูให้นกัทอ่งเท่ียวเดนิทาง
มายงัตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั	 ชมุชนจงึควรอนรัุกษ์ฟืน้ฟทูรัพยากรและสภาพแวดล้อมของชมุชนไว้	 เช่น	 
การอนรัุกษ์ฟืน้ฟบู้านเรือนจากท่ีทรุดโทรมให้กบัมามีสภาพดีโดยยงัคงเอกลกัษณ์ดัง้เดิมไว้และจาก
การสมัภาษณ์ประชาชนในพืน้ท่ีต้องการให้ชมุชนมีการฟืน้ฟปูระเพณีท่ีแสดงถงึวฒันธรรมท่ีเคยจดัและ 
หายไปจากชุมชน	 คือ	 งานวิวาห์ทางน�า้และลงเรือลอยกระทง	 ชุมชนควรฟืน้ฟูและอนุรักษ์ทัง้สอง
ประเพณีนีไ้ว้	 	 ซึ่งทัง้หมดนีล้้วนเป็นสิ่งท่ีสามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงชุมชนไปในด้านบวก	 
ทัง้สง่ผลตอ่เศรษฐกิจ	สงัคมวฒันธรรมของชมุชน	คือถ้ามีการทอ่งเท่ียวเกิดขึน้ในชมุชนและมีนกัทอ่งเท่ียว 
เข้ามาท่องเท่ียวจะเป็นการสร้างรายได้ให้กบัชาวบ้านในพืน้ท่ีอีกหนึ่งช่องทาง	 ชมุชนจึงต้องอนรัุกษ์
และฟื้นฟูทัง้สภาพแวดล้อมและวฒันธรรมของชุมชนไว้เพ่ือให้ชาวบ้านและนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามา 
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ท่องเท่ียวเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆท่ีมีชุมชนมีอยู่แล้ว	 	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอริสรา	 
เสยานนท์	(2553)	ท่ีกลา่วไว้วา่	การเจริญเตบิโตอยา่งรวดเร็วของการทอ่งเท่ียวสง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลง
ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ	สงัคมวฒันธรรม	วิถีชีวิต	และสิง่แวดล้อมของคนในชมุชนท้องถ่ิน	และจะชว่ยให้
ชมุชนเข้าใจและตระหนกัถึงคณุค่าของการจดัการการท่องเท่ียวและรู้จกัการอนรัุกษ์	ทรัพยากรและ 
สิง่แวดล้อม

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวจิยัไปใช้
	 	 1.1	 จากผลการวิจัยพบว่าชุมชนตลาดน�า้เหล่าตั๊กลักมีเอกลักษณ์ทางด้านประเพณี 
และวฒันธรรมท่ีได้รับความสนใจจากนกัท่องเท่ียวจ�านวนมากในอดีต	 เช่น	 การวิวาห์ทางน�า้	 และ 
การลงเรือลอยกระทง	 เป็นต้น	ซึง่ควรท�าการฟืน้ฟเูป็นล�าดบัแรกโดยการจดัอีเวนท์และประชาสมัพนัธ์
ผา่นสื่อออนไลน์จะสามารถดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวเข้ามาในพืน้ท่ีได้
	 	 1.2	 จากผลการวิจัยพบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในพืน้ท่ี 
กบัครอบครัว	ดงันัน้ชมุชนตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัควรออกแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวให้สอดคล้องกบั 
กลุม่นกัทอ่งเท่ียวและพฤตกิรรมนกัทอ่งเท่ียว
 2.  ข้อเสนอแนะส�าหรับงานวจิยัครัง้ต่อไป
	 	 ส�าหรับการศึกษาครัง้ต่อไปควรมีการศึกษาในเร่ืองของการพฒันาผลิตภัณฑ์และของ
ท่ีระลกึตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกั	 เพ่ือให้ตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัมีผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์	 และเพ่ือเป็น 
ชอ่งทางในการดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวให้มีความสนใจในแหลง่ทอ่งเท่ียวมากย่ิงขึน้

สรุป
	 จากการศกึษาเร่ืองแนวทางการฟืน้ฟแูหลง่ทอ่งเท่ียวตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั	อ�าเภอด�าเนินสะดวก	
จังหวัดราชบุรี	 พบว่าปัญหาท่ีส�าคัญของตลาดน�า้เหล่าตั๊กลักคือการขาดแนวทางการพัฒนา 
การท่องเท่ียวท่ีเป็นรูปธรรม	 และความเสื่อมโทรมของพืน้ท่ีท่ีขาดการดูแลและให้ความส�าคัญ 
โดยแนวทางการฟืน้ฟูแหล่งท่องเท่ียวตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัควรให้ความส�าคญักบัการฟืน้ฟูเชิงพืน้ท่ี 
ด้วยการพฒันาด้านการเข้าถงึและสิง่อ�านวยความสะดวกทางการทอ่งเท่ียวเพ่ือสง่เสริมการทอ่งเท่ียวให้
เกิดขึน้อยา่งเป็นรูปธรรม	และควรฟืน้ฟทูางด้านการออกแบบกิจกรรมการทอ่งเท่ียวให้มีความนา่สนใจ 
โดยน�าเอกลักษณ์ของพืน้ท่ีออกมาน�าเสนอให้ตรงกับความต้องการของพฤติกรรมนักท่องเท่ียว 
ในปัจจุบนั	 รวมถึงการพฒันาเชิงเศรษฐกิจและสงัคมด้วยการพฒันาสิ่งดึงดดูใจทางการท่องเท่ียว 
ผ่านการปรับทศันียภาพแหล่งท่องเท่ียว	 จดักิจกรรมการท่องเท่ียวตามเทศกาลหรือประเพณี	 และ 
เช่ือมโยงเส้นทางการทอ่งเท่ียวกบัพืน้ท่ีใกล้เคียง
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