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บทคดัย่อ 
การเตบิโตของธุรกจิการท่องเทยีวในปจัจุบนัจะต้องประกอบดว้ยปจัจยัหลายดา้น ซงึการสรา้งเครอืข่ายทาง

ธุรกจิท่องเทยีวกถ็อืเป็นแนวทางหนึงของการพฒันา โดยจะเป็นการกระจายความเสยีงจากการขาดแคลนทงัทางดา้น

ปจัจยัในการใหบ้รกิารและการขาดแคลนนกัทอ่งเทยีวซงึเป็นการสรา้งมลูคา่เพมิใหแ้ก่ธุรกจิ 

วจิยัฉบบันีมวีตัถุประสงค์เพอืศกึษาถึงรูปแบบการจดัการธุรกิจท่องเทยีวและแนวทางการสร้างและพฒันา
ระบบเครอืขา่ยการทอ่งเทยีวโดยการมสีว่นรว่มของชุมชน โดยกลุม่ตวัอยา่งทใีชใ้นการศกึษาคอืประชากรทมีสีว่นรว่มใน
สว่นไดเ้สยีในตลาดนําลําพญา และประชากรในหมูบ่า้นละแวกเดยีวกบัทตีงัตลาดนําลําพญา  รวมถงึนกัท่องเทยีวทเีขา้
มาใชบ้รกิาร และเครอืงมอืทใีช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลครงันีประกอบไปดว้ย การสมัภาษณ์เชงิลกึ ซงึผลการศกึษา
พบวา่ตลาดนําลาํพญามศีกัยภาพในการสรา้งเครอืขา่ยและไดส้รา้งเครอืขา่ยกบัตลาดนําอนืๆแลว้ 
 

คาํสาํคญั เครอืขา่ย การทอ่งเทยีว ธุรกจิทอ่งเทยีว เครอืขา่ยการทอ่งเทยีว 

 

Abstract 
The current situation for develop tourism business is include with many factors.  Establishing the 

tourism business network development is one of  the guideline for development  by diversify the risk from 

lacking neither service factor nor number of tourism whish are the value added for tourism business. 

The objective of this study was to study the tourism business management model and guideline for 
developing by community participation The research methodology is in Qualitative method with group 
discussion and in depth interview. The representative were selected by purposive sampling method from total 
number of  stakeholders in Watlampaya floating market. The result of study were founded that Watlampaya 
floating market has potential in establishing the tourism business network development with another floating 
market. 

 

Keyword network, tourism, network of tourism 
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1. คาํนํา 
องค์การบรหิารส่วนตําบลลําพญาเห็นโอกาล

ในการสรา้งความโดดเด่นของทอ้งถนิและความเป็นไป

ไดใ้นเชงิเศรษฐกจิการท่องเทยีว    จงึไดจ้ดัตงัโครงการ

ตลาดนําวัดลําพญา ซึงก่อตังขึน เมือปี พ.ศ. 2542  

ตงัอยูบ่รเิวณหน้าวดัลาํพญา รมิแมนํ่าท่าจนีตลาดแห่งนี

เริมขึนโดยการนําของสภาวฒันธรรม ตําบลลําพญา

รว่มกบัทางวดัลาํพญา เป็นแหล่งรวมพชืผกั ผลไม ้ผลติ

ทางการเกษตร เช่น เครืองจกัรสาน ขนมหวาน ขนม

เปียะและอาหารราคาถูก นอกจากนีบรเิวณหน้าวดัยงัมี

บริการล่องเรือ แม่นําท่าจีนโดยมี เรือบริการหลาย

ประเภท อาทิ เรือแจวโบราณ เรือลาก เรือกระแซง 

ตลาดแหง่นีมเีฉพาะวนัเสารแ์ละวนัอาทติย ์เทา่นนั 

จากระยะเวลาทีผ่านมาตลาดนําวดัลําพญา

ได้ร ับความนิยมตามลําดับ จนถึงปจัจุบันมีจํานวน

รา้นคา้มาถงึ 304รา้นและนกัท่องเทยีวต่อสปัดาหใ์นบาง

ช่วงเวลามาก 7,000 ถึง 8,000 คนและประกอบกบัมี

ตลาดนําอีกหลายทีได้เปิดตัวและได้ร ับความนิยม

เพมิขนึจงึทําให้อยู่ในภาวะการแข่งขนัสูง  ทําให้ต้องมี

การพฒันาเพอืใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในเชงิการแข่งขนั 

ซงึองค์การบรหิารส่วนตําบลลําพญา ไดใ้หค้วามสาํคญั

ในการพฒันางานจากการสร้างการมีส่วนร่วมในการ

บริหารเป็นยุทธศาสตร์ทีทําให้สมาชิกเกิดขวัญและ

กาํลงัใจในการรว่มงานสง่ผลใหเ้กดิความพอใจ  และการ

ยอมรบัเป้าหมายขององคก์ารและทาํใหเ้กดิการพฒันาที

มปีระโยชน์สงูสดุ  

ในอนาคตทาง อบต.ลําพญา ต้องการสร้าง

เครอืข่ายการท่องเทยีวตลาดนําใหเ้กดิความคุม้ค่าของ

นักท่องเทยีว โดยการมสี่วนร่วมของชุมชน  ในการจดั

ตารางการท่องเทยีว เช่น ช่วงเช้าเทยีวทตีลาดนําและ

ช่วงบ่ายไปเทียวตลาดบางหลวง หรือ ตลาดเก่าบาง

หลวง รศ. 122 อ.บางเลน จ.นครปฐม ดังนันจึงเป็น

ประเด็นสําคัญในการวิจัยเรืองแนวทางการสร้าง

เครอืข่ายทางธุรกิจท่องเทยีวของตลาดนําลําพญาโดย

การมีส่วนร่วมของชุมชน เพือทีจะทราบข้อมูลต่างๆ 

ตลอดจนปญัหาทีเกิดขนึ เพือเป็นต้นแบบในการทีจะ

นําไปประยุกต์ใชก้บัตลาดบางหลวงหรอืตลาดนําอนื ๆ 

ทจีะมใีนอนาคต อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  จึงทําให้งานวิจัย เรืองแนวทางการสร้าง
เครอืข่ายทางธุรกิจท่องเทยีวของตลาดนําลําพญาโดย
การมสีว่นรว่มของชุมชน มวีตัถุประสงคห์ลกั เพอืศกึษา
รปูแบบการจดัการธุรกจิท่องเทยีวของตลาดนําลําพญา
โดยการมสีว่นร่วมของชุมชนทสีามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของนกัท่องเทยีวได ้และเพอืศกึษาแนวทางการ
สรา้งและพฒันาระบบเครอืข่ายการท่องเทยีวโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและเป็นต้นแบบในการทีจะนําไป
ประยกุตใ์ชก้บัชุมชนอนื ๆ ได ้

 
รปูที 1 สภาพทวัไปของตลาดนําลาํพญา 
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2. วิธีดาํเนินการ 
งานวจิยันีใช้วธิดีําเนินงานวจิยัในรูปแบบการ

วจิยัปฏิบตัิการแบบมสี่วนทมีกีารนํานักศกึษาเขา้มามี
ส่วนร่ วมในกระบวนการวิจัยอย่า งต่อ เ นืองโดย
กระบวนการจะเริมตงัแต่การประชุมกลุ่มนักวิจยัเพือ
กําหนดแนวทางในการดําเนินงานและร่างแผนงานวจิยั 
โดยเรมิจากการคน้หาผลงานวจิยัรวมถงึขอ้มูลเชงิทุตยิ
ภูมทิเีกยีวขอ้งกบังานวจิยัจากนันจงึไดม้กีารนําขอ้มลูที
ไดม้าสงัเคราะหแ์ละปรบัแกใ้หเ้หมาะสมกบังานวจิยัทจีะ
ลงพนืท ีเมอืมกีารสงัเคราะห์และปรบัแก้เรยีบรอ้ยแล้ว
จงึไดม้กีารนําผลการสงัเคราะหแ์ละเพอืใหก้ารสมัภาษณ์
เชิงลึกออกมาภายใต้ขอบเขตการวจิยัเดียวกนัจึงได้มี
การประชุมกลุ่มเพือสร้างแบบสมัภาษณ์และทําการ
อบรมกลุ่มนักวจิยัก่อนทจีะมกีารลงพนืทสีมัภาษณ์และ
แบ่งพนืทเีป้าหมายและกลุ่มตวัอย่างไวอ้ย่างชดัเจนและ
นํามาวางแผนกลยุทธใ์นการลงพนืทเีพอืสมัภาษณ์กลุ่ม
ตวัอย่าง โดยทางกลุ่มวจิยัจะใช้แนวทางการสมัภาษณ์
โดยมุ่งเน้นทกีารแสดงความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่างซงึ
จะออกมาในขอ้มลูเชงิคุณภาพเมอืไดผ้ลการวเิคราะหใ์น
ขนัต้นก็จะนําผลทีได้มาสงัเคราะห์เพือแบ่งกลุ่มย่อย
ต่อไป โดยกรอบแนวคดิของการวจิยัในครงันีส่วนใหญ่
จะมาได้มาจาก คํานิยามของคําว่า Ecotourism ทีมีผู้
รวบรวมไวอ้ยา่งตํา 85 คํานิยาม (Fennell 2001) ซงึ
อาจทําให้เกิดความสบัสนสําหรบัการพฒันาทงัในแง่
วชิาการและปฏบิตัทิางกลุ่มวจิยัจงึไดม้กีารประชุมกลุ่ม
เพือลดขนาดของคําจํากัดความและปรับปรุงในบาง
ประเดน็ใหเ้หมาะสม รวมกบัแนวคดิของโครงสรา้งของ
การท่องเทยีวเชงินิเวศของ David B. Weaver และ 
Laura J. Lawton (2007) มาใชเ้ป็นกรอบแนวคดิในการ
วิจัยโดยจะลดขนาดของกลุ่มเป้าหมายและประเด็น
ต่างๆลงพรอ้มกบัทงัคน้หางานวจิยัและรูปแบบของการ
พฒันาระบบเครอืขา่ยการท่องเทยีวทเีหมาะสมกบัตลาด
นําลําพญาดังแสดงด้วยแผนภาพที 1 Ecotourism 
sector schemata 

 

แผนภาพท ี1: Ecotourism sector schemata 
(David B. Weaver และ Laura J. Lawton 2007) 
โครงสรา้งดงักล่าวแบ่งการท่องเทยีวเชงินิเวศของตลาด

นําลําพญา: การวจิยัปฏบิตักิารแบบมสีว่นร่วมและเป็น

เครือข่ายสามารถแบ่งออกเป็น  5  ส่วนทีมีความ

เชอืมโยงกนั ไดแ้ก่ 1. อุปทาน (Supply) 2. อุปสงค ์

(Demand) 3. สถาบนั (Institutions) 4. ผลกระทบ 

(Impacts) และ 5.สภาพแวดลอ้มภายนอก (External 

Environments) ในการประเมนิองคป์ระกอบทงั 5 สว่นนี 

ทางกลุ่มวิจยัได้พฒันาและปรบัใช้แนวคิดดงักล่าวให้

เหมาะสมกับลักษณะของตลาดนําลําพญาเพือให้

สามารถนําไปใช้ได้จรงิโดยในทสีุดจงึได้ออกมาเป็น 1 

รปูแบบการจดัการธุรกจิท่องเทยีวของตลาดนําลําพญา

โดยการมสีว่นร่วมของชุมชนทสีามารถตอบสนองความ

ต้องการของผูใ้ช้บรกิาร โดยในจุดนีจะดูในเรอืงของจุด

แข็งของตลาดนําลําพญาทีสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของนักท่องเทยีว (อุปสงคเ์ปรยีบเทยีบอุปทาน) 

2 แนวทางการสร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายการ

ท่องเทยีวโดยการมสี่วนร่วมของชุมชน โดยในส่วนนีจะ

พจิารณาถงึลกัษณะความสมัพนัธ์ของตลาดนําลําพญา

กับองค์ประกอบอืนๆ  อาทิเช่น  ความสัมพันธ์กับ

หน่วยงานราชการอนืๆ ความสมัพนัธก์บัผูป้ระกอบการ

จากแหล่งการค้าอืน  ความสัมพันธ์ภายในชุมชน 
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ความสมัพนัธ์กบัตลาดนําและแหล่งท่องเทยีวอืน โดย

ผลทไีด้จะนํามาใช้เป็นแนวทางการสร้างเครอืข่ายการ

จดัการธุรกจิท่องเทยีวโดยการมสีว่นร่วมของชุมชนของ

ตลาดนําลําพญาทีเ ป็นต้นแบบในการทีจะ นําไป

ประยกุตใ์ชก้บัชุมชนอนืๆ 

3. ผลการดาํเนินงาน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยมีแบบ
สมัภาษณ์ ซงึมจีํานวนแบบสมัภาษณ์ทนํีามาวเิคราะห์
ทงัสนิจาํนวน 336 ชุด โดยในบทนีจะนําเสนอขอ้มลูทงั
เชงิพรรณนาและเชงิอนุมาน โดยไดแ้บง่ผลการวเิคราะห์
เป็น 3 สว่น คอื ขอ้มลูทวัไป ผลความคดิเหน็ของผูม้ ี
สว่นไดเ้สยีในชุมชนเกยีวกบักระบวนการจดัการธุรกจิใน
ตลาดนําลําพญาทตีอบสนองกบัความต้องการของทาง
นกัท่องเทยีว และรปูแบบการพฒันาเครอืขา่ยตลาดนํา
ลําพญากับแหล่งท่องเทียวอืน โดยข้อมูลทัวไปจะ
อธบิายลกัษณะทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สําหรบั
ความคิดเห็นจะแสดงแยกตามลักษณะของความ
เกยีวขอ้ง 
3.1 ข้อมลูทวัไปของประชากร 

ประชากรทไีดท้ําการศกึษาในครงันี คอื ผูม้ี
ส่วนได้เสียในชุมชน และ ผลความคิดเห็นของ
นักท่องเทียว ซึงผู้วิจ ัยได้ทําการสอบถามถึงจํานวน
ประชากรทงัหมดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยไดร้บัการยนืยนั
จากองคก์ารบรหิารสว่นตําบล ชาวบา้น และผูบ้รหิารใน
ตลาดนําลําพญาจําแนกได้เ ป็น  11 หมู่บ้าน  709 
ครวัเรอืน คดิกลุ่มตวัอย่างตามYAMANE 256 ชุด 
นักท่องเทยีว เฉลยีเขา้ใชบ้รกิาร 100 คนต่อชวัโมง คดิ
กลุ่มตวัอย่างตามYAMANE 80 ชุด หลงัจากนัน ไดท้ํา
การส่งนักศึกษาทีได้รบัการฝึกการทําการวิจัยลงไป
สัมภาษณ์เชิงลึกตามจํานวนดังกล่าว ซึงผู้วิจ ัยได้
ตดิตามและสรุปแบบสมัภาษณ์ โดยไดร้บัการตอบกลบั
เต็มจํานวนดงัทไีด้ตงัเป้าไว้ ของจํานวนประชากร
ทงัหมด จากนันจึงทําการคดัเลือกแบบสมัภาษณ์ ทีมี
ความสมบูรณ์และสามารถนํามาศกึษาจรงิคงเหลอื 312 
ชุด คดิเป็น มผีู้ให้ความคดิเหน็จํานวนร้อยละ 92 ของ

จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง โดยจะพบวา่ แบบสมัภาษณ์ ททีํา
การเกบ็รวบรวบสว่นใหญ่เป็นชาวบา้น และผูบ้รหิารใน
ตลาดนําลาํพญา จาํนวน 256 ชุด ซงึไดร้บัการตอบกลบั
จํานวน 240 ชุด (93%) และไดค้ดัเลอืก เพอืนํามา
ทําการศกึษา ในจํานวนนี เมอืจําแนกตามลกัษณะงาน 
พบว่า เป็นผู้บรหิารจํานวน 12 คน และเป็นลูกบ้าน
จํานวน 228 คน ซงึประกอบการคา้อยู่ในตลาดนําลํา
พญาจํานวน 35 คน และแบบสอบถามจํานวนทเีหลอื 
จาํนวน 72 ชุด เป็นของนกัทอ่งเทยีว 

 

รปูที 2 แสดงตวัอย่างส่วนหนึงของการลงพนืที
สมัภาษณ์ ณ ตลาดนําลาํพญา 
3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถของผู้
ให้บริการ (รูปแบบการจดัการธุรกิจ) ทีสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริโภคสามารถสรุปเป็น
ข้อๆ ได้ดงันี 
3.2.1 การท่องเทียวในแหล่งธรรมชาติ โดยไม่ทําลาย

สงิแวดลอ้ม ควรไดร้บัความร่วมจากทุกๆสว่น ทงัคนใน

ชุมชน  หน่วยงานทังภาครัฐและเอกชน  รวมถึง

นักท่องเทียว โดยจดัให้มีการประชุมแนวทางการจดั

กจิกรรมเชงิอนุรกัษ์ ขอความร่วมมอืในการรกัษาความ

สะอาด ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของตลาดนํา  
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3.2.2 การศกึษาเรยีนรูแ้ละการชนืชมทศันียภาพ สตัว์

ป่า ตลอดจนลกัษณะทางวฒันธรรมทปีรากฏในแหล่ง

ธรรมชาติ ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนในชุมชน

ร่วมกนัเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ ร่วมกนัอนุรกัษ์ภูมิ

ปญัญาท้องถินต่างๆ เช่น วิถีชาวบ้าน มีการจดัการ

ชุมชนให้มีสภาพทีถูกหลักการท่องเทียวเชิงอนุรกัษ์

ธรรมชาติ และมีการให้นักท่องเทียวมีส่วนร่วมกับ

กจิกรรมการประชาสมัพนัธ ์

3.2.3 การท่องเทยีวแบบองิธรรมชาตทิเีออืประโยชน์ต่อ

การอนุรกัษ์ สามารถทําไดโ้ดยมรีะบบการจดัการใน

สถานทีค้าขายทีเหมาะสมถูกต้องตามหลักการเชิง

อนุรกัษ์ธรรมชาติ เช่น การจัดกิจกรรม  เก็บขยะใน

แมนํ่า  การรณรงคร์กัษาความสะอาดในแมนํ่าทา่จนี 

3.2.4 การศึกษาเกียวกบัธรรมชาติและการสร้าง

จติสาํนึกทางดา้นสงิแวดลอ้ม เรมิจากการทชีุมชนและผู้

ทเีกยีวขอ้งเปิดใหม้กีารประชุมในการจดัแนวทางการจดั

กจิกรรมการท่องเทยีวเชงิอนุรกัษ์และมกีารจดักจิกรรม

ในการรกัษาสงิแวดล้อม เช่น คนในชุมชนร่วมกันทํา

ความสะอาดบรเิวณรอบ ๆ ตลาดนํา รวมทงัในบรเิวณ

แม่นํา กจ็ะสามารถทาํใหน้ักท่องเทยีวมจีาํนวนเพมิมาก

ขนึ 

3.2.5 การเดินทางไปเยือนแหล่งธรรมชาติเพอืเรยีนรู้

ว ัฒนธรรมและประวัติศาสตร์สามารถเริมจากคนใน

ชุมชนและผู้ทีเกียวข้อง ต้องมีความรกัในภูมิปญัญา

ทอ้งถนิและอนุรกัษ์ใหค้นรุน่หลงัไดร้บัรูแ้ละสบืทอด เช่น 

วถิชีาวบา้น และจดัสถานทใีหถู้กหลกัของการท่องเทยีว

เชงิอนุรกัษ์ธรรมชาต ิ

3.2.6 การท่องเทยีวแบบมคีวามรบัผดิชอบต่อธรรมชาติ

และการอนุรกัษ์สงิแวดลอ้ม โดยทชีุมชนและผูเ้กยีวขอ้ง

มีบทบาทในการชีแนะการท่องเทียวเชิงอนุรกัษ์ และ

ใหแ้ก่นักท่องเทยีวไดท้ราบและจดัสถานทขีองตลาดนํา

ลําพญาให้ถูกต้องตามหลกัการท่องเทียวเชิงอนุรกัษ์ 

โดยมีการวางแผนการออกกฎระเบียบเพือความ

เรยีบรอ้ยของตลาดนํา 

3.2.7 การท่องเทยีวธรรมชาตทิคีรอบคลุมถงึสาระดา้น

การศึกษา และการรักษาระบบนิเวศให้ยังยืนคนใน

ชุมชนหรอืผู้ทีมสี่วนเกียวข้องในแหล่งท่องเทียว ช่วย

ทาํงานเกยีวกบัหน้าทขีองตนใหด้เีพอืจะไดพ้อด ีและจดั

ใหน้กัทอ่งเทยีวมสีว่นรว่มในกจิกรรมการประชาสมัพนัธ์

ถงึการทอ่งเทยีวเชงิอนุรกัษ์ 

3.2.8 การช่วยสรา้งโอกาสทางเศรษฐกจิในการอนุรกัษ์

สงิแวดลอ้ม เรมิตน้ไดจ้ากการททีางตลาดนําจดัระบบใน

การจดัสถานทคี้าขายทเีหมาะสมและถูกต้องตามหลกั

สุขลักษณะ  ซึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ต้องมีราคาที

เหมาะสมกับคุณภาพ และเป็นสินค้าทีกลุ่มผู้บริโภค

ตอ้งการ 

3.2.9 การท่องเทยีวเชงินิเวศ ทเีป็นการท่องเทยีวแนว

ใหม่ทีต่างจากการท่องเทียวแบบปกติ เริมจากการ

ประชุมการจดักจิกรรมการท่องเทยีวเชงิอนุรกัษ์ และให้

นักท่องเทยีวมสี่วนร่วมในการบอกต่อกบันักท่องเทยีว

ท่านอนืทยีงัไม่ได้รบัรูเ้รอืงราวเกยีวกบัแหล่งท่องเทยีว

เชงิอนุรกัษ์ 

3.2.10 การท่องเทยีวโดยเน้นการส่งเสรมิรายไดท้าง

เศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่าตลาดนําลําพญามุ่งเน้นความ

พอใจของนักท่องเทียวเป็นหลกัโดยมีการจดัระเบียบ

และรกัษาความสะอาดของแหล่งท่องเทยีวอยู่เสมอ อกี

ทงัจดัหาพ่อคา้แม่คา้ทมีคีวามสนใจร่วมคา้ขายในตลาด

นําลําพญา เพอืใหต้ลาดนํามสีนิคา้มากมายหลากหลาย

ให้นักท่องเทียวได้เลือกสรรมากยิงขึน โดยสินค้าใน

ตลาดนําลําพญามรีาคาทถีูกและคุณภาพทดี ีอกีทงัคน

ในชุมชนรว่มกนัดแูลลาํนํา เกบ็ขยะใหส้ะอาด ไมท่งิขยะ

ลงแม่นํา โดยเชือว่าในอนาคตตลาดนําลําพญาจะ

สามารถดงึดูดนักท่องเทยีวใหเ้ขา้มาท่องเทยีวและเลอืก

ซอืสนิคา้มากยงิขนึ 
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3.2.11 การท่องเทยีวโดยเน้นการส่งเสรมิรายไดท้าง

เศรษฐกจิ ตลาดนําลาํพญามกีารจดัระบบสถานทขีายให้

เหมาะสม ถูกตอ้งตามสุขลกัษณะ มกีารรบัพ่อคา้แม่คา้

ทสีนใจร่วมค้าขายให้เขา้มาขายสนิค้าในตลาดนํามาก

ยงิขนึ 

3.2.12 การท่องเทยีวทจีํากดัรปูแบบของกจิกรรมและ

ขนาดทีเหมาะสมกับพืนทีภายใต้รูปแบบ  Mass 

ecotourism สามารถจดัทําได้โดยประชุมจดัแนว

ทางการจดักจิกรรมการทอ่งเทยีวเชงิอนุรกัษ์ใหแ้ก่คนใน

ชุมชนได้มสี่วนร่วมในการจดัแนวทางการท่องเทยีวใน

ชุมชนทมีอียูใ่หเ้กดิการสามคัคกีนัมากยงิขนึ  

3.2.13 การท่องเทยีวทมีกีารจดัการทดี ีมกีารรกัษา

สงิแวดลอ้มอยา่งมปีระสทิธภิาพแสดงใหเ้หน็วา่ตลาดนํา

ลําพญามีการจัดระบบสถานทีขายให้เหมาะสมและ

ถูกตอ้งตามสุขลกัษณะ คนในชุมชนร่วมกนัรกัษาความ

สะอาดในแหล่งท่องเทยีวของตลาดนําลําพญา โดยเกบ็

ขยะใหส้ะอาด ไมท่งิขยะลงแมนํ่า ปลกูฝงัใหเ้ยาวชนและ

คนในชุมชนหวงแหนในท้องถินของตนเอง จะทําให้

ตลาดนําลําพญาเป็นสถานทีท่องเทียวทีถูกหลักการ

อนุรกัษ์ธรรมชาต ิและจะสามารถดงึดูดนักท่องเทยีวให้

แวะเวยีนมาทตีลาดนําลาํพญามากยงิขนึ 

3.2.14 การประสานความเขา้ใจกบันักท่องเทยีวและให้

ประโยชน์ทเีหมาะสมแสดงถงึการทคีนในชุมชนควรเขา้

ร่วมเป็นสมาชกิกลุ่มต่าง ๆ เพอืทํากจิกรรมร่วมกนั รบั

ฟงัข่าวสารจากสอืต่าง ๆ เพอืใหเ้กดิความเขา้ใจในการ

ทํางานร่วมกันก่อให้เกิดความสามคัคี มีการเผยแพร่

ขอ้มลูทเีกยีวขอ้งในการประชาสมัพนัธเ์พอืแนะนําผูท้มีา

ทอ่งเทยีวทตีลาดนําลาํพญา 

3.5 รปูแบบและแนวทางการพฒันาเครือข่ายตลาด

นําลาํพญากบัแหล่งท่องเทียวอืน 

 จากแนวคดิสูก่ารพฒันาระบบเครอืขา่ย

ระหวา่งตลาดนําลาํพญากบัแหลง่ทอ่งเทยีวอนืๆ 

สามารถสรปุเป็นประเดน็ไดด้งันี(แผนภาพท ี2) 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท ี2: รปูแบบเครอืขา่ยทางธุรกจิที

ตลาดนําลาํพญาไดม้กีระบวนการจดัการและกําลงั

พฒันาสรา้งเป็นเครอืขา่ยขนาดเลก็ในพนืท ี

พบว่าในกระบวนการสรา้งเครอืขา่ยของตลาด
นําลําพญานันทางตลาดนําได้เรมิต้นในการพฒันาจาก
กระบวนการบรหิารจดัการธุรกิจภายในโดยเน้นความ
เขม้แขง็ของชุมชนและการสอืสารโดยใหค้นในชุมชนเขา้
มามสีว่นร่วมซงึจะเหน็ไดใ้นผลการวเิคราะหใ์นบทท ี 4 
สว่นท ี2 เช่น การจดัระบบในการจดัสถานทคีา้ขายที
เหมาะสมและเป็นธรรม ถูกตอ้งตามหลกัสขุลกัษณะโดย
จะอาศยัทงัผูค้า้ภายในและแหล่งสาธารณะสุขภายนอก 
หรือแม้แต่เรืองทีเกียวข้องกับการท่องเทียวก็ได้ให้
ทางการท่องเทียวและมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิเช่น 
มหาวทิยาลยัมหดิลเขา้มามบีทบาทในการชแีนะในการ
ท่องเทยีวเชงิอนุรกัษ์เพอืช่วยให้ชุมชนมคีวามเขม้แขง็
และสามคัคเีพมิมากขนึ โดยจะพบวา่ในปจัจุบนัตลาดนํา
ลําพญามีร้านค้ามากกว่า 300 ร้านค้า จึงทําให้ทาง
คณะกรรมการตลาดนําลําพญาต้องเน้นการประชุมและ
ออกความเห็นในการพฒันาเพือทีจะเพิมศกัยภาพใน
การแข่งขนัของตลาดนํา  โดยทางตลาดนําลําพญาจะ
เน้นบริบทในการพฒันาจะต้องไปในทิศทางเดียวกัน
ภายใต้การอนุรกัษ์วฒันธรรมและสงิแวดล้อม โดยจะ

ความสมัพนัธ์

กบัแหลง่

ตลาดนํา
 

ความสมัพนัธ์

ภายในชุมชน 

ความสมัพนัธ์

กบัหน่วยงาน

ความสมัพนัธ์

กบั
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เหน็ไดว้่าทางผูบ้รหิารและผูม้สี่วนได้เสยีในตลาดนําลํา
พญาให้ความสําคญัในทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นชุมชน
เข้มแข็ง พัฒนาตลาดนํา สร้างเครือข่าย เผยแพร่
ขา่วสาร ดงึดูดนักท่องเทยีว สว่นทางดา้นความสมัพนัธ์
กบัหน่วยงานราชการอนืๆ หรอืหน่วยงานภายนอกเรา
พบว่าได้มกีารให้ทางหน่วยงานสาธารณะสุขเขา้มาให้
ความรูใ้นการสรา้งสุขอนามยัในการประกอบอาหารและ
ทางดา้นการท่องเทยีวก็มกีารเขา้มาให้ความรูแ้ก่คนใน
ชุมชนในการทจีะใหก้ารบรกิารนักท่องเทยีว หรอืแมแ้ต่
ทางมหาวทิยาลยัต่างๆ กเ็ขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันา
ตลาด นํ า ลํ าพญาอย่ า ง ต่ อ เ นื อ ง  ส่ ว นทา งด้ า น
ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดนําลําพญากับสถานที
ท่องเทยีวอนืๆโดยไดเ้น้นการท่องเทยีวภายในลุ่มนําท่า
จนีโดยแบ่งเป็น 2 สาย คอื สายแรก ล่องจากตลาดนํา
ขนึทางด้านทศิเหนือ ผ่านวดับางพระ วดัสุขวฒันาราม 
เป็นตน้  สายทสีอง คอื ล่องจากตลาดนําลงทางดา้นทศิ
ใต้ ผ่านวดับางปลา วดับางภาษี และผ่านคุ้มแม่นําท่า
จนีของหมอ่มไฉไล เป็นตน้ นอกจากการล่องเรอืลาํใหญ่
แล้วยงัมีพพิิธภณัฑ์เครอืงมอืทํามาหากินแบบโบราณ
ของชาวตําบลลําพญา มีนวดแผนโบราณ สปา บาง
อาทิตย์ทางคณะกรรมการยงัจดักิจกรรมมาเสรมิจาก
แหล่งท่องเทียวอืนๆ เช่น หุ่นละครโจหลุยส์ การสอน
สานเครอืงใช้จากผกัตบชวา และการวาดภาพระบายส ี
เป็นตน้ และนอกจากนีทางตลาดนําลาํพญาไดเ้คยสรา้ง
ความสัมพันธ์ของตลาดนําลําพญากับตลาดนําดอน
หวาย ทางคณะกรรมการไดม้กีารเจรจากบัทางตลาดนํา
ดอนหวายแต่ไม่เป็นผลสําเร็จ เพราะทัศนคติในการ
ดํ า เ นิ น ง า น ไ ม่ ต ร ง กัน  ส่ ว น ใ น เ รื อ ง ก า ร ส ร้ า ง
ความสมัพันธ์กับผู้ประกอบการอืนๆ นอกพืนทีทาง
คณะกรรมการตลาดนําลําพญาได้มีการผูกทวัร์ จะมี
บรษิัททวัร์เข้ามาติดต่อทําทวัร์กบัตลาดนําลําพญาใน
การนํานักท่องเทยีวมาเทยีวทตีลาดนําลําพญา โดยทาง
คณะกรรมการของตลาดนําจะลดราคาเรอืท่องเทยีวให ้
เช่น มาเทยีว 20 คน คดิราคา 15 คน และเจา้ของทวัร์
ยงัผกูทวัรก์บักลุ่มแมบ่า้นจกัรสานพาลกูทวัรไ์ปเลอืกซอื
และชมเครืองจักรสาน  ชมสวนผลไม้ ไร่อ้อย ไร่มนั
สาํปะหลงัและจากการทใีนปจัจุบนัทางตลาดนําลําพญา

มขีนาดใหญ่เกินกว่าพนืทีจะรบัได้จึงได้มกีารวางแผน
ร่วมกับทางเทศบาลในการจัดตลาดนําในละแวก
ใกลเ้คยีงซงึเป็นการเปิดโครงการใหม ่คอื เปิดเป็นตลาด
นํายามเยน็ ซงึจะเปิดต่อจากตลาดนําลําพญา โดยเรมิ
ตังแต่เวลา 16.00 – 20.00 น. บริเวณปากคลองทวี
วฒันาซงึเป็นบรเิวณปากนําของตลาดนําลําพญา ซงึใน
การจัดตังตลาดนํายามเย็นจะต้องวิเคราะห์ความ
ต้องการของนักท่องเทยีวใหด้เีนืองจากทางตลาดนําลํา
พญาไดเ้คยดาํเนินการจดัสรา้งเครอืขา่ยอยู ่4 เครอืขา่ย
แต่สําเรจ็เพยีง 3 เครอืข่ายคอื ตลาดนําวดับางพระ 
ตลาดนําวดับางปลา ตลาดนําวดับางปะศร ีซึงอีกหนึง
เครอืข่ายทยีงัส่งผลขาดทุนอยู่คอื เครอืข่ายกบัวดับาง
หลวงและยงัไมไ่ดร้บัทุนคนืจนปจัจุบนัจงึทาํใหต้อ้งมกีาร
สรา้งเครอืขา่ยอยา่งระมดัระวงัมากขนึ 
 
4. แนวทางการนําผลงานไปใช้ประโยชน์ 

ผลงานวิจยัเรืองแนวทางการสร้างเครือข่าย
ทางธุรกจิท่องเทยีวของตลาดนําลําพญาโดยการมสี่วน
รว่มของชุมชนสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ไดก้บัตลาดนํา
ลาํพญาและใกลเ้คยีงโดยในปจัจุบนัผลงานวจิยัฉบบันีได้
มกีารนําเสนอให้แก่คณะกรรมการบริหารตลาดนําลํา
พญาเพอืเป็นแนวทางในการพฒันาตลาดนําลาํพญาและ
พฒันาเครอืขา่ยของตลาดนําต่อไปโดยทางกลุ่มวจิยัเชอื
ว่าผลการดําเนินการวจิยัสามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั
เครือข่ายของตลาดนํายามเย็นทีกําลังจะสร้างใหม่
รวมถงึพฒันาปรบัปรุงเครอืขา่ยตลาดนําในลุ่มนําท่าจนี
ทีแบ่งเป็น 2 สาย คือ สายแรก ล่องจากตลาดนําขึน
ทางดา้นทศิเหนือ ผา่นวดับางพระ วดัสขุวฒันาราม เป็น
ต้น  สายทสีอง คอื ล่องจากตลาดนําลงทางด้านทศิใต ้
ผ่านวดับางปลา วดับางภาษี และผ่านคุ้มแม่นําท่าจีน
ของหมอ่มไฉไล 
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รปูที 3 แสดงนําเสนอผลงานวจิยัใหแ้ก่คณะกรรมการ
บรหิารตลาดนําลาํพญาหลงัจดัเวทปีระชาคมแลว้ 
 
5. อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษารูปแบบการจัดการธุรกิจ
ท่องเทียวของตลาดนําลําพญาโดยการมสี่วนร่วมของ
ชุ มชนทีส ามารถตอบสนองความต้อ งกา รของ
นักท่องเทียวได้ พบว่ารูปแบบของการจดัการภายใน
ตลาดนําลําพญามีองค์ประกอบทีสนองความต้องการ
ของนักท่องเทียวได้ในครบทุกประเด็นโดยเฉพาะใน
เรืองของการให้ความใส่ใจในการให้บริการและยงัมี
จุดเด่นในการทีสามารถรักษาซึงขนมธรรมเนียม
ประเพณีและธรรมชาติในท้องถินไวไ้ด้ส่วนในประเด็น
ของแนวทางการสร้างเครอืข่ายพบว่าในปจัจุบนัตลาด
นําลาํพญาไดม้กีารสรา้งเครอืขา่ยในการท่องเทยีวไปยงั
ตลาดนําอนืและกําลงัพฒันาไปยงัโครงการใหมค่อืตลาด
นํายามเยน็ ถงึอย่างไรก็ตามการพฒันาในเรอืงของ
เครอืข่ายการท่องเทยีวยงัคงมคีวามเสยีงในการลงทุน
จากหลายประเด็นโดยเฉพาะเรอืงของสภาพเศรษฐกิจ
และการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ระหว่าง
ชุมชน 
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